
PREFEITURA MUNICIPAL
" 001

NOVA SANTA BARBARA

mgsmüetEArLm-@4
Processo Administrativo n." 02912014

OBJETO: Contratação de serviços de protético.

DATA DA ABERTURA: Dia 08/05/20í4, às 14:00 horas.

DOTAÇAO:

VALOR MAXIMO: R$ 2í.250,00 (vinte e um mil, duzentos e
cinqüenta reais).

Rua WatfÍedo Bittencourt de MoÍaes, 2z2,Íeletone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: ticitacao n- nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

TA OES

2014 2300 07.001 . 1 0.301 .03402-026 0

2014 2310 07.001. 1 0.301 .03402-026 303
2014 07.001 . 1 0.301 .03402-026 324

3252014 2330 07. 001 . 1 0. 30 1 .03402-026

programáticada da de
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração - Licitação DATA: 10104114

ASSUNTO: Solicitação de Processo Licitatório de Prótese Dentária

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde,

solicito a abertura de um novo processo licitatório para aquisição de Prótese

Dentária, conforme segue abaixo descriminado, tendo em vista que o
processo licitatório_Pregão Presencial no 17 l2O1 4, datado em O4l04l2O1 4 Íoi

deserto. Solicitamos este novo processo licitatório em caráter de urgência.

/ 250 (Duzentos e Cinquenta) Próteses Dentárias, sendo o

valor unitário de R$: 85,00 (Oitenta e Cinco reais) e um

valor total R$: 21.250,00 (Vinte um mil duzentos e

cinquenta reais).

Atenciosamente,

MARTA LUCIA SILVESTRE REZENDE
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por:
Nome

tOlltLl
Data

R

E-mail: pmnsb@onda,com.br - Nova Santa Bàthaía - PaÍará
ua: Watfredo Billencourt Moraes n'222, Z (43.3266.8100) CNPJ no 95.561.080/000í-60

No 145t2014

ti
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1010412014.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contrataçâo de serviços de protético.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para contratação de serviços de protetico, conforme solicitaçáo da
Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num valor
previsto de R$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai c
Se

L dirk

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mai ls - licitacao@nsb.pr.gov.br - ww"w.nsb .br



PREFEITURA MUNICIPAL :004

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 1010412014, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de serviços de protético, conforme solicitação da Sra.
Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$
21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

07 - Fundo Municipal de Saúde;
00'l - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2300:2310',2320;2330

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, í0 de abril de2014.

Atenciosamente,

Laurita de Souza Câmpos
Contadora/CRC 045096/04

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.1222' E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL " 005

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 1110412014.

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pela Sra. Marta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a contratação de serviços de
protético, num valor previsto de R$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais).
e informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através
da dotação:

07 - Fundo Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
'10.301 .0340.2026 - Manutençâo do Fundo Municipal de Saúde;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2300;2310;2320;2330.

lnformo que o Pregão Presencial n' 1712014 para contrataçâo de
serviços de protético, realizado no dia 0410412014, foi deserto.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elai Cristi Lu irk
Setor LicitaçÕes

Rua Walfredo Bitt€ncouí de Moraes, 222 - Cep. E6250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitacaoZlnsb.pr.sov.br - Nova Santa Baôara - Paraná

NOVA SANTA BARBARA



.006

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: pD!§bÍApldatoqE - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Juridico

Destino: Prefeito Municipal

PARECER JURiDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de í1 de Abrit de 2014, visando emissáo de parecer sobre o processo de licitação, referente a

contratação de serviços protéticos, para atender a necessidade do Departamento de Odontologia

da Unidade Básica de Saúde deste Município, sendo que o valor aproximado e estimado da

contratação será de aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil, e duzentos e cinqüenta

reais) e a despesa será suportada com recursos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme

informação prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo ao contido no

artigo 14, da Lei no 8.666/93.

Houve portanto, manifestação do Departamento de Contabilidade do

Município indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma cumprido o disposto no

artigo 14, da Lei no 8.666/93., o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita ou

contratada sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recurso orçamentários

para o seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado

causa.

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento e

sempre para garantir a maior competitividade e transparência possível, a licitação deverá ser feita

na modalidade de Pregão Eletrônico ou Presencial, nos termos da legislação em vigor, ou seja, da

Lei Federal no 8.666i93 e Lei Federal no 10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 22 de Abril de 2014.

An
OAB/PR

Ma s Pereira
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORR"ESPONDENCIÂ INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Llcitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PRErGÃO PRTSENCIAL t" 2Í.l2O,+, que tem
por objeto a contratação de serviços de protético, normatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de
17 lO7 l2OO2, ki Federal n' 8.666, de 21 10611993, Republicada em
O6IOT 11994, Decreto Federal n" 3.555 de O8lO8l2O00, Decreto Federal n"
3.697, de 2l I L2 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol5l2Ol2, designando os
membros da Comissáo Permanente de Licitação e Portaria n' 056/2011,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para âs

Nova Santa Bárbara, l04l2oL4

c lério
paln1c!.

Rua walfredo Bittencourr de Moraes no 222, centro, I 43. 3266.8100, M - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

. 010

AVTSO DE L|CITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 2112014

Processo Administrativo n.' 0291201 4

Objeto: Contratação de serviços de protético.

Tipo: Menor preço.

Recebimento dos
08/05/20í4.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

Inicio do Pregão: Dia 08/0512014, às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e
cinqüenta reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova Sanfa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de lrloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.aov.br

Nova Santa Bárbara, 2210412014.

Eduardo non4^nn"rde Souza
Pregoeiro

Portaria 05612011
àra
0

o-

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa BárbaÍa, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Assessor Jurídico

Ref. Pregão Presencial n" 2Ll2Ol4 - Contrataçáo de serviços de
protético.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato atende às exigências da [,ei Federa] n" 10.520, de
17lO7l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2110611993, Republicada em
0610711994, Decreto Federal no 3.555 de 08l08l2O0O, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2l ll2l2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárrbara PR, 2 o4 l2ot4.

A
co

AB-PR n" 48857



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo n." 02912014

ABERTURA DA LICITAçÃO

1 - A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do paraná,

através do Pregoeiro, designado pela Portaria no 056/2011, do Senhor prefeito Municipal, torna
público que íará realizar licitação, na modatidade PREGÃO PRESENCIAL, Tipo Menor preço,
que será regida pela Lei 10.520, de 17 .07 .02, Decreto 5.450, de 31.05.05 e, subsidiariamente,
pela Lei 8.666, de 21.06.93, para contratação de serviços de protético, visando suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o presente Edital.

2.1 - O ob.ieto da licitaçáo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
administração, na contratação de sêrviços de protético, conforme descriçôes constantes nêste
edital e seus anexos.

3 - DO CREDENCIATUENTO ESPEC|FICO PARA O PREGÃO PRESENCIAL

3.í - Poderão participar deste certame as empresas ou profissionais do
ramo pertinente ao objeto que manifestem interesse com antecedência de até o terceiro dia
anterior a data designada à abertura das propostas, para eÍetuarem retirada gratuita do presente

edital e seus anexos, junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara - Pr, sendo que os interessados deverão se dirigir ao Setor de Licitação, nos dias
úteis, das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou ainda poderão requerer o mesmo pelo e-
mail li ta nsb ov. br

"012

I

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será permitida

manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciada pela empresa proponente,

devendo ser conferida ou outorgada procuração com poderes específicos.

3.3 - As empresas
CREDENCIAMENTO antes da sessão pública.

ou profissionais participantes farão o

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@-usb.pr.qo\.b r - www.nsb.pr.gov.br

1 &

PREGÃO PRESENCIAL NO 2112014

lnício do pregão: Dia 08/05/20í4, às 14:00 horas.

Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia 0gl05,l2}14.

í.í - No dia 08/05/20í4, às 14:00 horas, na Câmara Municipal de
Nova Santa Bárbara, sito na Rua Antonio Rosa de Almeida n' 130, Bairro Centro, Nova Santa
Bárbara - PR, será feita a abertura do certame, sendo que as empresas ou profissionais
participântes deverão apresentar envelopes fechados e indevassáveis até às'13:30 horas do dia
08/05/2014, contendo documentos e proposta assinada por seu representante legal, no Setor de
Licitações dâ Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - PR.

2. DO OBJETO



PREFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA

3.5 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de
procuração, sempÍe acompanhado do Contrato Social e suas alterações ou outro instrumento
constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza ,jurídica,
com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do
PREGÀO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente
de formular lances ou ofertas na(s) etapa de lance(s), negociar a redução de preço, desistir da
intençáo de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessáo, prestar
todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame. Deverá também, apresentar OECLARAçÃO DE QUE A EMPRESA
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAçÃO (Fora do envelope - Contunne modelo aÍExo),
apresentar TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - Conforne modêlo anexo), os
envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (1) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2).

3.6 - Se o representante da empresa ostentar a condição de sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público

de procuração, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento
equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
decorrentes de tal investidura.

3.7 - Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos suFitens
anteriores não haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de
HABTLTTAÇÃO.

3.8 - A ausência da documentaçáo referida ou a apresentação em
desconÍormidade com as exigências previstas impossibilitará a participaÉo da empresa neste

PREGÁO.

3.9 - Não será permitida a paÍticipação de empresas estrangeiras que

náo funcionem no PaÍs, de interessados que se encontre sob falência, concordata, concurso de
credores, dissoluçáo e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com

suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ou
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
4-FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS E ENVELOPES DE
HABTLTTAçÃO

4.1 - Os envelopes com as propostas de preços (01) e os documentos de
habilitação (02) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos,
fechados e indevassáveis, endereçado como se segue:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.E100, E - 86.250-00 Nova Santa

.0 r,3

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb. v.br

2 @

3.4 - As empresas participantes farão o GREDENCIAMENTO antes
da sessão pública. O representante da empresa entregará ao PREGOEIRO documento que o
credencie para participar do certame, respondendo por sua reprêsentada, devendo, ainda,
identificar-se e exibir a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com fotografia.



"014PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ENVELOPE-I.PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 2'i120'14
Abertura dia 08/05/20'14, às 14:00 horas

ENVELOPE I - PROPOSTA (onde deverá constar a proposta do
proponente conforme ltem 4.2 - Da Proposta);

ENVELOPE - II - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt dê Moraes, no 222.
RefeÍente Pregão Presencial no 2112014
AbeÉura dia 08/05/2014, às 14:00 horas

ENVELOPE ll - HABILITAÇÃO (onde deverá constar os
documentos exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);

Deverá constar no verso dos Envelopes I e ll, timbre com
a Razáo Social do Proponente, ou escrito mecanicamente.

4.2- Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da
licitação (Anexo l), o arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de
proposta (Anexo lll) e as instruçÕes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

l- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0'l - PROPOSTA,
com as mesmas informaçóes constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 0'1 (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento
de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e, obrigatoÍiamente,
enlregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na
proposta gravada em CD, constando:

a) Nome ou Razão Social, endereço completo, telefone e fax da proponente;

b) Número do CNPJ/MF;
c) Número do Procedimento adotado;
d) Descriçáo detalhada dos serviços oferecidos;
e) Preço mensal e preço total ofertado;
f) Prazo de validade da proposta, expressamente declarado, não inferior a 60

(sessenta) dias contados do dia da abertura do 'Envelope Proposta";

S) Assinatura do representante legal da empresa proponente que tenha
poderes para tanto;

h) Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa),
preferencialmente no Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi.

3
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lll - a não apresêntação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este

estiver incompleto, ou não Íor possível efetivar â leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem
acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternativa
do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contralo as quais Íicarão a cargo da futura
contratada,
Vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com e Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov,br. na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se disponíveis o
Programa ESPropostas quê disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE no 0'l;

. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

. Certidão Negativa de Débitos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da
União;

. Certidão Negativa de Tributos Estaduais;

' Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários e lmobiliários com a

Fazenda Municipal da sede da Empresa proponente;
. Prova de situação regular perante o lnstituto Nacional da Seguridade social

(INSS) através da Certidão Negativa de Débito CND;
. Prova de Regularidade de Situação - CRS, perante o Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço (FGTS);
. Certidão Negativa de Débitos TÍabalhistas (CNDT) - Prova de

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452,
de le de maio de 1943. (NR).

. Documentos comprobatórios da especialização do proÍissional que
pÍestaÍá os serviços.

. Declaração do licitante de não haver íato superveniente à sua habilitação
que impeça a participação nesta licitação (CottÍorne modelo anexo);

. Declaração do omprimerrto ao diçosto no adigo P, irn )üXll da ffi'h-i(á) Federal,

qtanto à pcitiçao de tabalho nonrnro, paiTco ot irsalulre a ÍneÍrores de @cito alc
e quaquer tabalho a menores de 16 anG, salvo na condkÉo de agendia a paú de 14

anos (Gonfurne nrodelo arcxo).
. Declaração de não parentesco (Confuirne mo&lo arcxo).

4 V

4.3 - O Envelope de Habilitação (Envelope ll), deverá ser apresentado em
envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa
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ldentificação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto de
constituição societária designar, bem como a qualificação da pessoa que
assinarão instrumento contratual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do ceÍtame. Referidas informaçóes poderão ser prestadas
através de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da
Empresa, podendo ser utilizado o (ConÍonne Ínoddo anexo); (a não
apresentaçáo desta declaração não implicará na desclassificação do
licitante no certame);

4.4 - A apresentaçáo dos documentos mencionados constitui-se em
requisito essencial para a habilitação dos conconentês;

4.5 - As certidões apresentadas pelo licitante que não tragam sua validade
expressa serão consideradas pela Comissáo de Licitação, válidas por 60 (sessenta) dias da data
da expedição.

5 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.í - O Preço estimado para a contratação é de R$ 2í.250,00 (vinte e um
mil, duzentos e cinqüenta reais).

5.2 - Os preços propostos deverão ser finais, em moeda nacional,
incluindo toda e qualquêr despesa com tributos e fretes, assim como conter somente duas
casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero,
ensejando a desclassificação.

5.3-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual, todas
as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçáo (artigo 54, inciso xiii da lei no

8.666/93)

5.,4 - Os peçc permanecerão fxc e não serão reajtlúados drante o período

conffiial

6 . DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.í - A des sa com a resente licita correrá à conta da Dota o

7 -ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS (Í) E SESSÃO DE LANCES

7.í- Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos envelopes de
Propostas de Preços (1), conservando intactos os envelopes Documentos de Habilitação (2), os
quais ficaráo em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa

DOTAÇÔES

2014
3032014 07.001 . 1 0.30 I .03402-026

2014 3242320 07.001. 1 0.301 . 03402-026
3252014 2330 07. 001 . 1 0.301 .03402-026

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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7.2- O PREGOEIRO examinará as Propostas de Preços sempre levando

em conta as exigências fixadas neste Edital e em seus anexos, desclassificando as propostas que
não atenderem as exigências.

7.3- O PREGOEIRO procederá à abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço.

7.3.í - Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostâs
escritas nas condiçôes definidas no sub-item antêrior, o prêgoeiro classiÍicará as melhores
propostas subseqüêntes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.4- Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentaçáo de lances
verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes;

7.5- O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classificados,
de forma seqüencial, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, a apresentar
lances verbais, até a proclamação do vencedor;

7.6- O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutençáo do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

7.7 - Caso não se.jam ofertados lances verbais, será verificada a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

7.8- E facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor
preço unitário, para que seia obtido preço melhor.

7.9- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o valor,
decidindo motivadamente a respeito;

8 - ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO (2)

8,'l- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o
Envelope Documentos de Habilitaçáo (2) do licitante que a tiver formulado, para a confirmaçáo de
suas condições de habilitação;

8.3- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as
exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço,

decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço ou objeto.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
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8.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
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9 - RECURSO ADMINISTRATIVO

9.í- Ao final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do
PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ao)
manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer;

9.1.í- Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer
etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando
memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

9.í.2- As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo
do RECORRENTE.

9.1.3- Após a apresentaçáo das contra-razões ou do decurso no prazo
estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisáo ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisão.

íO - HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃO

10.í- Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO, após parecer

da Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa vencedora (o) do certame.

10.2- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor
recurso, por parte das proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao
PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponenle vencedora.

í0.3- Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e
após a decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto
do certame à proponente vencedora.

í,I - DO CONTRATO

íí.í- Após homologado, será conÍeccionado o respectivo Contrato, em 3
(três) vias iguais.

í í.2- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condiçóes de habilitação;

íí.3- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no

ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuÍzo da aplicação das sançôes

cabiveis.
í 1.4 - O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

12- PRAZO DE EXECUÇÃO

12.1- O prazo para início da prestação de serviço será de até 02 (dois) dias,

contados a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - ,B - E-mails - licitacao sb r br - www.nsb.pr.qov.br

7 &

"0íg



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

.,01 I

I3 - DO EDITAL

13.1- As impugnaçóes ao ato convocalório do Pregão serão recebidas até 2
(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através do fax (43) 3266-
8100 ou por E-mail: licitacao@nsb pr.qov. br

13.í .í - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que
decidirá no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

í3.í.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital não
afetar a formulação da proposta.

14 - DAS PENALIDADES

í4.í - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a

infraçáo, estarão sujeitas as seguintes penalidades:

í4.í.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame
suspensão do dheito de licitar e contratar com a Administraçáo pelo prazo de 1 (um) ano;

14.í.2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
suspensão do dheito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10%o sobre o valor total do empenho);

í4.í.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: adveftência;

14.í.4- Multa de í% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou
do saldo não atendido) por dia de atraso na entrega do(s) bem(ns), sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das
sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

14.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçÕes da
contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta
específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍo,I 43.3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, denlro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o conlralo, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudaÍ na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sísÍemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo pruzo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demals cominações legais.

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - wwll'.nsb.or.gov.br
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15.2- Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitação
serão prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitaçôes, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone:
43-3266-8100 ou por E-mail: Iicitacao@nsb.pr.qov.br. O horário para atendimento é de segunda a
sexta-feira das 08:00 às '12:00 horas e das 13:00 às '17:00 horas.

15.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.

í5.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102,

subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

'15.5 - As instruçôes estabelecidas neste edital de licitação determinam os
procedimentos que orientaráo o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo
contrato administrativo. Alegaçóes de desconhecimento destas instruções, bem como das
disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer enos ou divergências encontradas em seus documentos dê habilitação eiou propostas.

í5.6- A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos
os termos deste Edital.

í5.7- Fica designado o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado

do Paraná, para dirimir quaisquer questóes judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara 2210412014

&
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria n" 05612011
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í4.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, dâs
obrigações que lhes correspondam, náo será considerado como inadimplemento contratual se
tiver ocorrido por motivo de caso Íortuito ou de força maior, devidamente justificados e
comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

í5 - DTSPOSTçÔES F|NAS .

15.'t - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da
Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulála
por ilegalidade, dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sêm obrigaçáo de
indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93).

-=hl,#,-
Marta Lucide Silvestre Rezende

Secretária Municipal de Saúde

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-00 Nova Santa
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ANEXO I

TERMo oe RerenÊHcte

1.í -A presente licitaçáo destina-se à contratação de serviços de
protético, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo
com as características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

3.1 - Os serviços deverão ser prestados conforme especificado no edital
convocatório.

3.2 - As empresas que não puderem atender aos requisitos solicitados pelo
presente certame, deverão abster-se de cotar.

3.3 - Prazo de Execucão: O prazo para início da prestação de serviço será

de até 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

3.3.1 - O não cumprimento do prazo estipulado, bem como para demais

descumprimentos de quaisquer normas estabelecidas no presente edital, implicará multa

conforme a Lei.

3.4 - Quaisquer dúvidas referentes ao ob,eto desta licitação poderáo ser
sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitaçôes, Contratos e
Compras, através do telefone (43) 3266-8100, ou pelo E-mail: licitacao(ônsb. pr.oov.br

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Novâ Santa

,n?L

b.

í - OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAÇoES E CARACTER|STICAS DO OBJETO

OTE: 1

í 14150 lConfecção Oe erotese Oentarn pSOpO UN las,oo lzr.eso,oo
AL 1.250,00

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao - rvww.nsb.or.gov.br
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produto/serviço
lmáximo lmáximo

[totat

Item lCódigo lNome do dadelUni
ldo

lproduto/

C

3 - DISPOSTçOES GERATS
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ANEXO II

EOITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2í120í4. SRP

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP2í2014_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro,8 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br
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ANEXO ilr

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2tl20í4. SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
ANEXO3 PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
Bárbarq Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.plgg!.h
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 21l20I4 - SRP

ANEXO IV - INSTRUÇÓES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável para a

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exo e um arquivo digital de proposta com o nome PP212014 _ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN DRIVE ou

CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP212OÍ4_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE

PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

ANEXO3-PROGRAMA DE PREENCHIITIENTO DE PROPOSTA.eXe.

Acesse o programa esproposta.exe

Clique no botão f

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa
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Será aberta uma janela como a figura abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
.015

E

Clique no botão

Vai abrir a janela

lE Dados do lonecedor

Preencha os campos, lembrando que os campos com (.) sáo de preenchimento obrigatório

Clique no botão
êpÍesentante

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mai ls - I icitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (*) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de cada

produto:

Para imprimir a proposta, clique no botáo $ lmprimir proposta

!! Qravar proposta

- 0?E
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PREFEITURA MUNICIPAL

Abrirá a janela:

I

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta:

F=tffi--

§r.a.", I
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PREFEITURA MUN!CIPAL .fin
NOVA SANTA BARBARA

O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENçÃO: Não esqueceÍ de copiar o arquivo gerado (ex: "PP2í2O14-ANEXO2-ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI") em um CD ou PEN DRIVE, o qual sêrá apresentado no

ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Oepto de Licitaçôes da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266{100 ou no e-mail

licitacao(@nsb. pr.qov.br

Propostà qàvadô em C:\Propostà,êsl !!!

Ç

EI

&

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,lE 43.3266.8100, M - 86.250-00 Nova Santa

Brfubara" Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb'or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL - 029

NOVA SANTA BARBARA

MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAÇAO DE FATO SUPERVENIENTE

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participaçáo no Processo
Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL No 2112014, junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a
empresa ..... inscrita no CNPJ sob o no até a presente data não recebeu
deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administraçáo,
assim como náo ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a

administraçáo pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim
FATO SUPERVENIENTE lÍrlPEDlTlVO DA HABILITAçÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade
de comunicar ocorrências posteriores.

Datado aos.........dias de........... ..de......

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails- lici sb. t' - www.nsb.Dr.qov.br
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4 - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

&



PREFEITURA MUNICIPAL " 029

NOVA SANTA BARBARA

MODELO DECLARAçÃO DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou quem o
estatuto de constituição societária designa0, da Empresa inscrita no CNPJ no

com sede na Rua sáo os Srs. _(nomes
completos)

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pelo
Pregão Presencial no 2112014, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Sr.

_(nome completo)_, _(qualificaçáo)_, _(endereço)_.

Por ser verdade, firmo a presente.

Datado aos.........dias de de.........

Assinatura
Empresa
Reprêsêntante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da PreÍeitura Municioal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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030
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Apresentar Íora dos envelopes de proposta e habilitação)

Prezados Senhores;

inscrito no CNPJ no r

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) .., portador da
RG no............................. e do CPF no

aos requisitos de Habilitaçáo, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no

10.520, de 17 de julho de 2002.

de...........

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municioal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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declara que " Atende Plenamente"

Datado aos.........dias de.



PREFEITURA MUNICIPAL -031

NOVA SANTA BARBARA

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2112014 - PMNSB - TERMO OE CREDENCIAMENTO
(Apresentar fora dos envelopes dê proposta e habilitação)

A empresa com sede na
representada pelo(a) Sr.(a) CREDENCIA o(a) Sr.(a) _ ,

e C.P.F. no(CARGO), portado(a) do R.G. no para

Íepresentá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitaçáo na modalidade Pregão
PÍesencial no 2112O11- PMNSB, Contratação de serviços de protético, podendo formular
lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir
de recursos em todas as fases licitatórias.

Datado aos.........dias de. ...de...........

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8t00, X - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@n sb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CNPJ n.o

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)
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irloDELo DE DECLARAÇÃO (ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado(a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no

inciso V, do aÍL.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a
partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

PREFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA

Datado aos.........dias de...... de..........

.032

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL . n33

NOVA SANTA BARBARA

MODELO DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob o
no por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de ldentidade no
e do CPF no _, DECLARA, para efeito de

participação no processo licitatório Pregão Presencial No 2í120í4, da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, que náo mantém em seu quadro societário ou emprega côniuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer seiam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitaçóes do
Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Datado aos.........dias de.

Assinatura
Empresa
Representânte Legal
Cargo
RG

CPF

íObs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, M - 86.250-00 Nova Santa

&
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

5 - MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&NOME>, TENDO POR OBJETO A
CONTRATAÇÃO DE SERVIçOS DE PROTÉTICO.

Referente Pregão Presencial n.o 2112014

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 2'1t20'14, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o no

95.561 .080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova
Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério,
brasileiro, casado, portador do R.G. ro _, SSP/PR, C.P.F. no residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica, de direito privado, com sede a
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>, <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>,

município de <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEDOR.CONTRATO#T&UF>,

inscrito no CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de iunho de '1993, alterada pela Lei
8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes

cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de

protético, conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 2112014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAçÃO,
O prazo para início da prestação de serviço será de ate 02 (dois) dias,

contados a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregão Presencial N.o 2112014 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRo - As partes declaram ter pleno conhecimento que

os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita

execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os

anexos e este contrato, vale o contrato.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-00 Nova Santa
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
panÁeRaro TERCEIRo - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição
contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das
partes.

CúUSULA QUARTA. DO PREçO
PaÍa a prestação dos serviços descrito na Cláusula Primeira,

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um valor total
<VALORCONTRATO>(<VALORCONTRATO#E>).

a

.035

de

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
O pagamento se dará mensalmente e no total de cada prótese efetivamente

confeccionada

PARÁGRAFO ÚNlcO - A CONTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao aiustado na Cláusula Quinta.

CúUSULA SEXTA. DA RESCISÃo CoNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,
além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e

demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sançÕes:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitaçáo e impedimento de
contratar com a Administraçáo pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sançáo
aplicada com base no contido na letra "b'.

GúUSULA oITAvA. DAs SANçÕES
Em ocorrendo inexecução eiou descumprimento das obrigações assumidas

neste conlrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por
indenização integral. Sem prejuízo das disposiçóes anteriores, responde ainda, a título de cláusula
penal, pelo valor de 20olo (vinte por cento) da avença.

CúUSULA NONA. DA DOTAçÃO ORÇAi'ENTARIA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-00 Nova Santa

Bárbarq Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação

o mentária no

CLÁUSuLA DÉcIi,A - Do PRAzo DE VIGÊNCn.
O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de í2

(doze) meses, podendo ser pronogado por igual período de acordo com as partes,

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. oo FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a

solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três)

vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos _ de de

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Secretária de Saúde

Rua Walfíedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-00 Nova Santa

Bárbarq Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

&

DOT ES

lóz.oorr-:or o«ozozo1A 0

2014 lzsr o loz oor. r o.sor.o3402-026 2n?

2014 lztzo loz.oor to.sor o3402-026
2014 lzsso loz oor . r o. sor.o ar,o2-o26

25

PREFEITURA MUNICIPAL
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. §€LÍtt. e chco Ítais e dt@ito ent.\o, O EJilil e seus rlem.ntos pod€6o e.
.rtiÍrdo!nâ&.ret.ri. Municipildc AJminislíâção setor Je Li!:ir.!ióes e loírí.ros
iunto &, P4o lvtunicip.l. .ft hoDário tL qpedirnlt, mediúÍ. cúirio d. r.podu€o
do mômo, iíJtrsi\r de §tta pastÂ tclnica (pruiaos biri.o e ere.ut^!)-

MiradoÍ,Pr, 22 de abril d.201{.
tcin.ldo Piri.iÍo ü Sírr

M.ito Múínip.l
Rt 21C.0{ - $A03l20i4

ÂYISO DE PREGÀO

PRIGÂO ELETRÔMCO N' O2!/20I4

OB'ETO: ÂQUISIçÁO DE EQUIPAMENTOS PROSISSONÂIS FLORESTAIS

E Df, 
'ARDNAGEM, 

BEM COMO MÁTERIÂL / PEçAS DE REPOSICÀO

NECESSÁRIOS À MANUTENçÀO DE SEU FL]NCIONÂMENTO,

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÁO INDTVIDUÂ! (EPD, EQUIPÂMÊNTOS

DE PROTEÇÀO COLETIVA (EPC) E EQUIPÂMENTO DE LIMPEZA
(MOTOBOMBÂ), em at rdimênio â Ser.t ri.!! Múi.ip.is d. Pdüa$j.
\ALOR MÁXMO !§TIM DG Rt 280212,71 (Dürcnlos e oitenla, L durrnios

e trint, s doir í..rb . setent! c rm c.ntavos)

TIPO: MENQR PREÇO TOT^L DO LOTE

DÀü DÀ ÁBERTURÂ:08/05/]0I4 HORÁRIO: O9:OOH

ENDEREçO: §w(p.r.na$a.p(Boqbr e wwkaicitàc(,.s-c..om.bí

lsclslÂÇÁo ÀPLrcÁvEL: L.i N' 10-520/02 Lci lf 8.666/93 E O DECRETO

YMUNICIPÂL N' 9.A/2006.

OUTROS ESCLÁRECIMENTOS PODÊRÁO SER FORNECIDOS PELA

COMISSÃO PERMÁNENTE DE UCITÀÇÃO, RUA 

'ÚLIÂ 
DÁ COSIÂ, ]22,

ctNTRO, NO HORÁRIO DÂS oE{O ÀS r r:00 E DAS I t:00 ÀS l6;00H OU PELO

TELEFONE N. (.r l ) 1420-6003.

PÂRÂNÀGUÁ, 17 DE Ab.iI DE 2OIj
LIGIÂ RTGINA DE CÁMPOS

PR'EGOEIRÂ
Rt 16!.00 - 35§10/?01,1

DÉlio Oíicirl CcíiÍiodo Ditir,llnerrc
oo@úebÔh9ÉoldeE31&ôP'd6olle

q', vnsr:r(b ,h.. ô * DiáioOt'l(rALPaErú

I MIRADo.R I panaNacuÁ

T M0RRETES

PROCI'DIMf, NÍO LICIÍ.{TORIO I\, IN9/20 II
PREGÀo ELETRôNtco r' 30/20r4

AYrso DE LTCITAÇÃo
A Equipe de Âpoio e o Píegoêirc do Municipio de vorcÍes loma público qu€ f&í
r€alizir àt l0hr! do dii 06 de Mrlo de 2014. por nlcrs da INTERNET. 

^r.vésdt Bole tk Liritoçõd. Lüõls do B.rsil Ltlo
PREC^O ELETRONICO, ripo m.mÍ pÍ.ço UnitáÍio. quc rrÍr por obi€ro â

Âquisiçno de r€i.uloutiliúío z-erc lm, em ârendimenlo a Seldnir Municipalde
Âção Süial pà6 utilizrçaojunto ao CoNlho Túclar, akàtes ô Cotr!àrio 28920 l3
limido.om x SNr.llrà de Esialo d. Fâmilia e Desvolvimento S$id - SEEDS.
co.Íome d§.açâo no Âoê:o I quc l:u paíc úÊtEnlcdo Edrrâl
\'âlorMúino l]§liln.dor Rlt 2t.900.00 (Vinle e Oito Mil e :t ofet'rtrlús RHis).
lrFoR\t çô[s:
O Edil.l d. Lisil.§io dereri se..dquirido .trerés do sitio d. BU: rsEbll.
org.bí or wú.morr{c§.pr.go\'.br
I !Íorm{ô.r: Trlefoo. 4l 1162-1 266

I pmaÍoosut

4âfriB 123/Abrr0l4 - tdrçto Íf 9l9l 2t

avtso DE LtcÍraçÃo N. o492oÍ4
PREGÃo .036/mi4

o MUNICiPIO DE PIRAi OO SUL. Eslado do Paraná. p€ssoâ juíldica

de dÍeito püblico inteÍno. CNPJ 77.001 .329/0001-00, com sêdê à
Práça AlÍpio DomiÍELres, n" 34, toma público que realizará licilaÉo na

Ínodâlidâde EBECÁO. nâ foÍma PRESENCIAL, tipo menor preço por item.

em sua sede, a qual sêÍá proc?ssada e julgada em con,ormidãdê ctm a

Lei no 10-520/02 e subsidiaÍiâmente com as Leas no 0.666/93 e ahe.ações

e Lêi Complementar no 123/06.

Obiglg: Aquliição d€ mânilh.r e melos fio3 pârâ u3o da Sêcret da

Iunlcipal ds lnÍrâestruturâ,
VâloÍ Máximo Total: Rl 43.825,00 (queíenta ê tÍês mil, oitocentos e
vintG s cinco reâis)-

Darâ deAbertura:12 d. maio do 2014, às 09h00m.

lnÍormâcôes ComolementaÉs: O edital e demais inÍorma9ôes

poderão seí solicilados pelos inleíessâdos na Secíetarie Municipal

deAdminist6ção, na PraçaAlipo Domingues, no 34, em PiÍaido Sul,

Estedo do PaÍaná, ou pelo e-Ínâil eíliElÍrpiÍaiígtul!ÉCey'h[
Piraldo Sul, 16 d€ abd de 2014.

vaLENT[ízArELLo ILLÉo
Proíelto unicipal

Rt 120.00 - 3ít 5/2olra

avtso DE LrcnaÇÃo N' o5ot2o14
PREGÃo ro o37r2o1a

o MUNlciPto DE PtRAi Do sul. Estâdo do Paranâ, pessoâ juridicâ

de diÍeito público ioteíno. CNPJ 77.001.329/0001-00. com sede à

Praça AlÍplo Domingues, no 34, toma público que realizarà licilaÉo na

modaladade PREGÃo, na forma PRESENCIAL.Iipo mênor oreco ôo.lote,

em sua sede. â quâl s€É processada ê julgadâ em conÍormidadê com â

Lei n" 10-520/02 e subsdiaíamente com as Leis no 8.666/"33 e alteráções

e L€i Complementâí no 123/06.

OIIIU RegBto d. Preçd visândo à coilÍetaçào do pessoâ Ju,idiã
peaa êvênfual pÍestaçáo dê serviçoa de aÍHrragem em campeoírato3

municipab nâ3 modalldadês de Futebol de CamPo, Suiço o Fu§al, al(tn
de coínp€üçõês locais ê regloílâis na modâlHâde d€ Volêibol. lábÍ
lúáÀiEqfdaL Rt 76.720,00 (setentá e 3eis mil setecentG ê vinte t"ôis).

Date deAbêíturâ: l2 maio de 2014, & lôh00m.
tníoÍínâc{es Comolemêntaresr O editâ, ê demais rnroÍmaçÕ€s poderâo ser

solicitados pelos inleíessados na SecrêteÍiâ Municipal de AdministÍaÉo,
na Prâça Alipio Domingues. no 34. em Piíâído Sul, Estado do Paíaná, ou

pelo enâil êditakDohâidosul.§r-oov.bÍ
Piràido Sú1. í7 de abrilde 2014.
vaLENTt zaNELLo MtLLÉo

Preíeito Múnlcipál
R! ta4,00 - 35a17r2014

Moretês. !l deAbrilde 2014.
tUÁlEZ I|NHEIRO InS STINTOS JL|N|OR

PRFcOEIRO
tú t2it,ot - 3!i95ar4ta

I NoyÁ s,{N?]{ BARBARA

Avlso DE LlclrAÇÁo
PRÍcÃo PRf,SENCTaL n.' 2ozol4

obj.to: Coít arãçào d. .mprw púr Êâüzaà de slloE mBicais . lixÂccil,mto
dc tods ã üfra{slÍuurà ltcc.s§íÍiã paÉ ã ÍÊllizl(ão dá fc§i dc con€moÍ.çáo do
âtriv.§ário do muüiciÍ,io de Nola Süra BárbarÀ
Tipoi MeÍor prcço global-

R.cÊbirÊolo dos eívclores: Alé t 0r:30 àor.! do dtr ll8/lxr0l4.
lricio do Pntlo: Di.0&05n01{ à! 10:00 toÍs'.
PÍeso MiíEo: RJ 20.600,00 (üote nil . liircE rot Íe.ii).
lI&I[r!IíÍ;e[IL0iú FrlcÊo s úridas cm hoárn, dc elp€nicíle ú
Prefciurà Münicipal dc Novã Sâ,rlâ B&b@. silo à Rüa [ãlfÍ.do Bin ncouí dc
Momcs r' :21, pclo fonc: (41-12óG8 l0oi. ou por cnni| lisiE§!rl3r!!bI!89!Lú.
Sn. trw ísb.!r.Eo\-.hr
Novâ SaÍta BáóarÀ 221X,20 14.

Edülrdo Mo ríhe..le §ouz.
Prêgociío

PoíâÍia 056201 I
Rt l€.00 - l5l35,20lir

-{Yrso DE LTCITAÇÃo
PREGÃo PRESE:{CIAL N' 2v2ot4

Obieto: Cont t.§ao de reniso. d! protélico.

Rc(cbim.nro Ínrclopcs:Àré às ll:10 horas do dia 08/05 101-{

Iniciodo Pregúor Di.011/05/2014, à. lí:00 hoÍú.
Priso rÍáriúo: Rt , 1.2$,00 (yhte r üm mil dur.ntot e ciÍqutrh rÍ!is).
Ir&E|.A$rIIltElEÍ Í'rd.rào c. úrid4 .m hornio de exp.di.rte ra
Prcfcinrâ M$acip.ldc NoÍã SanE Bárb6râ, §ilo à Ruâ rÀhlfrcdo Biícncoúl dc
MoÍacs n' 2::. pelo fooc: 43-326681m. ou nor cmail: lisi!êr!qc!Éb.![&&Ur.
snc !!L!r!§b.p!r§!.br

Nova Stola BárhúÀ 1104/:0 l,l.
Edü.rdo Molt íheÍ de Sourl

PÍÊgotiÍo
Póíána n'056'201I 

Rr 96.00 -3601012014

&



039

Edíção: 921 c

R

Prefeitura Municipal de
AvEo oÉ LrcÍI C^o piÊcÀo rEElEr{caL nJ lorllia

06r.10: côilrúcaóú. ,ioí.. p... Í.&|Éô ô diiÍr*!i..ir I ltulmro rr.
bda.iííha..ü^r. Íra.t arÊr.a. !íratrrlSdrlrdr ôcôírrr.çao ô Íiiüarb
ú.rt tdpbda l{ôír grl1|. faitÉí!: Iipol lldt tFúço aloà.|.nàü;rübd6drt.lop..L-6l0hdriôó.pG/Oaal4. : I

tnl5 (b Ptlao: Irb lE/OÍlOla ..lllIE hd!a.
PrlroríárlyEÂ!20300.00 (rff . írr. -i.c.rú.,!.É).htuíÍi.ç... cdlt9aantriÍ* ,úí& r.r ea jn lE.lb d. .r9.ó-a n

tuElti.. r,árt+.r d. ilot. Srr. a&!.d, .li9 a Ru. Wtllt .lo B.üdEoun d. Mô!! . ,f
222. p.b b.:(§32a&61@). or poíür.t 5dle.o@-Ftev'. liib lw-dr.{w.b.

ttoüsrlirl.lt .D.zÃaliota,'' Edr,.tlo kl|Lnà., ü. loua- tí.ràÍ! PónrrL O5anotí

.^vrrooEuaÍ çlo ?BEoIo tiÉlErcr !tr ziiit0ta
OtÊb:Cdtülbçaoôiüvtp.d.orolaü.o. IbaMàEpí.9o.
R.c.ütrtnb Êndôp.r:^!a L l3:!o rxilr do rL 0toár2014.
lnico & P,!ce oboaJ!a/2gr a, a. 14:00 L.!1'
PÍ.ço[ânr!!o: Rl2t.2í.e{úb!'.Jú.ú ôrr!.!.iqtrúa..!b,.
lÍlioím.ça.l CôínptÀ6ír§íôi podGraô t.. ouih .m àdrarlo ô ür.(í.r,L n

P.!!ôr!M(hicb6lôil,o€§.nlrB&t .a.tn àRúwcffi Eedx dôMo....n'
222 Fb br:aj!i,aa,"!!(ro.ü, ro.on6l:lriE úlbúb!r!ú.l' St ks[.'.íoyt

Nor,. S.nE B&!.ô.22r0a,2014.
E(fu.írL loollít í ô aoú.. - Pí{o.lro Po.bú n' 0:aÍ10'll

gRRATA

vdilhâ.E. .íD d. dgihftro ô O.crrlo n' 03a2014, ,lrôü.d. io Jo.ül Â Gd.d.
R.ghnâr..b Di&iooftàl.to lhnldpio rtt 09 d. drn ó 201al

olr(b..L: 
^!..Cildb^ddo.C§{d.Mt 

r. d. q6da & 41283-23735 ((nElntôt
à 6ltànt ! lÍa. dil, .kàno. . ljnL a ..k r.!h . tirr. . .hco cú.rÍ!é) r da dtÉ6

Lti+o: Aà.. Cnló(o 
^ar.b.d 

sl4hi.nrfi, d. qJdL ó. Rlt 2E5r3r,35 tóqraÍô..
dt ,í! . diEô nxl. qu.lrcé.nlr. . ti . . r.t! ,.rb . tini. . orÍo c.rll.vc) . tÉ oJf.!

Grd. !! L: 
^rl" 

l'- Fk .n b rc @|8b .r.@c& nôÍ6ió. m s&no.dkhnd
.udéú.ôlâr d. qosds d. Rl 283.2a7,r5 {d@!.{6 . otdír . lra. ml, &ato. r 

'ihli 
6

r.t í!- rtht . dncD c.rbror) t r. cior§ô ô doL9a..6r.ralrr (b !íçllndlo

L.i...: AÍL l. - Ft .b..kr m .oíürl. .r..clcb Ímc.io. h ía(ío .diiloôd
rrrbrÍiíüâ. d. qlrírh d. Ra 2ô5.a3r.36 (ôl: .b6 . oüsílt . dncD hI, qürü!c..ír. .
ltinr. . -L 6b ! tl.!b . dncô €ntllE) p.l! ,.1o.ço úê doi.ç4r.. (rírlíib. do
o.!âmrrlopr!€ru..r.ô-

Ondâ!. L:601 - 4.4.90.51.m.0o 7 ía - obB.lntt hçõ.t.....-. 4.000.00
Ld.-..: !O'l -a,.1.90,51.00.@7l.t-Oirâr. l sld.taÀ'.-..-,.,.... 0lo0.o0
Chóô r, ll}: L7§- 1-g€.04.(O.00 - Pã!h!.ntrç!ô/C^lx 20l3..-....-.......000.00

No'

@

' 227.24f.t5
229_a!7.t5

o6Jt

OEII

ESPT

REFi

Lrb'r.: i-7.6-1.90.06.00.00-
ond.srà ExcEssooE
l.hr.: EXCE§SOOEAÂF

. Lr:...4t ú@dr! Cuurrâi.

ond. ..Ü T6a.1..............-.-...--.--j...........--....-. 2a3.23r35
L.tÊx: ToEl,-..,..,.......,...,...-.........,.,......-.-....... 243217,35
farc.E rr. BúD...Jtn 22 d..bli d.2014.

CL^uOCrm v lEAlO . mL lüLird
D€cRío x. Ô!4ã!ta

súftr.: alrÊ ffin 
^rb,r.r 

E4rür§ttÍ, dr qdnà d. Rl 285.1lJ135 (ôã!br t
othr, . ch@ nl, qu!ü!c.í!o. . rrdr . -l, ú.|s . üi.r. . .incô ãrúr,úc) . dâ ú'.!
,ôtidacci!. o l,r.l.b nwrgrl & r'loE srÍ. Ea.bfryú lto d. 16.rürt9ô!i
r.aÉ... ri. @.t!m'dú6.!o ã Ldlf.690&20dd ú,!li5c rloã)13. o E CR ETA

Art l.- FLr .Ü.rO ú.oíÍü!a altídGb trr.licúo, (,n cüiio .itdoll.l xtLfirdl. d.
qsIl!.r!.Ra2a6.iB7.l5(.tt[.ord.oiârtâ.clrcort,qír!Çir .rh!.t ramh.
lrta . dí.o .ãtxro.) Dú. Eldço tb Od.ça- dldríb. ib dç.mnb D6g,fl, à
aaàr:

C,3- Sâ...t Í'âd.^díúlúrCo 00! -S€(írÉri.(,.Á.!rid.tE áo
0a.la!.1F8í2002 - rra. Ar!.ar!çao rh Oivih, Â{.nd. ô Fcrnlo S. 

^. 
rl'l!is.

PM T!Pr!..üb
.$.3.1.10.91 00,00@-S.ítrnç$úridrl!,..,....,..,.., 20.@ô,00
o.-sEcREÍARr DE oBR §, oorÍuB |.BoEGER C^oDE E PFEGoS
00r - sEcFErMraoE oBR §, @ ÍRA8Átllo E gEÍuÇÀo o€ EupREGos
15J513r20.1m2 -PíírúLíh.a VLr âib. Co.!r. d. M.b-lio, sâ4. .6c. ú lw.s

Pt^LL
60, ' a.a.!0.5t .OO.O(| , Ía - Ob.!.. ln.rri!ç...,.,..-. -,.,. . 8.2OO,OO
05-sÉcREÍ RI^bEÉOUé^CÁO, ESFOf,TE E CU-nn
004 - MáflrLntao.b EúcâÉo hbínl
1z3ô5.0í0.2ü2-tàndrEtddoGETNFt{b.í aB.C5r.io
,97r -3.3,00.Jr.ú.tp tl5-M.t!.bld.Cdr.rnD... . -.,, .. ô4i373i

tg -.....-......... 62&no

ir)

I

T

í.

&
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VALDIR ANTONIO DA SILVA
cNPJ. 1 5.838.601/0001 45
RUA. WALFREDO BITTENCURT DE MORAES, NO 463 - CENTRO.
NOVA SANTA BARBARA - PR - CEP. 86250-000

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUTS]TOS DE HABTLTTAçÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
PREGÃO NO 2112014

Valdir Antonio da Silva, inscrito no CNPJ n' 15.838.601/0001-45 por
intermédio do seu representante legal o Sr. Valdir Antonio da Silva, portador do
RG n' 1.898.925 e do CPF n" 281.112.579-53, declara que "Atende
Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll,
do artigo 4'da Lei Federal n' 10.520, de 17 de julho de2O02.

Nova Santa Bárbara, 07 de Maio de2014

ioda ir.êntp

F: 281 .112.579-53
RG: 1.898.925



MJMCRO DE oE{TFc ÁEÀõõõRE GEiRõ OE EMPRESÁ NlnE OA SEOE

4180113877-2
NIRE O^ Fl- t^l (E.iorúD. rdr.,r! r. .b 6bri. , nU)

Àroa,tÉ oo Er,rPREs^RD (êorp5r ttn a.lvdÚtal
VALOIR ANTONO OA SILVA

Àlr"cpr{ tD^oE
8RÂS ILE RA

EStÍ)O Crvr
oMoRclÀoo

XM

srro nEGi,lE OE BENS (e a!.do)

ACACO ANTONlo OA SI.VA MARA APÂRECDA VAZ OA S[-VÂ

NA§COO ÊM (d3r. d..r..o,rE to)

21l06n 958
DÉNID^OE (rúi3D)
r898925 SESPPR PR 2El 112.579-53

EMÁNC PÂOO PO8 tb,!i€ !b syr3B{Io !o,ne.ra ín câto d. ,irü)

oo{rc|.!4t» N (LOGRIOOIXú ú..v..a )

R WALFREDO BtrIENCOURT DE MORAES
I'JMERO

463

FUNOOS
COMPLEM€TfiO g^RRO/0§ÍRÍÍO

CENTRO
c€P
E6250000

MIJNCFO

NOVÂ SÀNIA 8ÂRBARA PR

OE DOÂÍO
ÂLIERACAO DE OAOOS E DE NOT'E EMPRESARIÀL

E

022
ooEvEr{ro

O€SCR oo EvÉNÍoEVE EVE DO ÉVENÍO

VALOIR ANTOND DÂ SILVA . PROTESE DENTARiA . ME

LOGÂ^OO-nO tnl.. &. dc )

WALFREDO BÍT.IEÍ{COURT DE MORAES 463

cEp

6ô250000
C OÀ/IPLE MEÚrO 8ÀRAO 

' 
DEIRIÍO

CENTRO

TIJNEPO
I.IOVA SANTA BARBAFÁ PR

P^b
BRAS IL

cmRE o EÉrRo.r&o {E{r r-}

digital.coí(abildade69@holrÍrall.com

vÂtoR oo c^PÍrÂt . Rt
r0.000,00

v l()i OO CAPIÍAL (!o..r5.ro)
OEZ ML REÂ§

SERVÇOS DE PROIESE DÊNTÁRA;

{ov sAN'rA

00

CONT

}RE,FEITUR.AMUNI

o^TÁ oE Nbpo^s AÍvoAoEs
03/07/20r2

IR^NSFÉRÉNClAO€ SEOE OUOE FUAI OE OUÍRA UF'IUMEROOÉ NSCRÇÁO NO CNPJ

15.838 60r0001-45

rii

05/05/2014

a
Att/.

ú\lã/\&>I..
ÂSSIN^IT]RÁ OÁ FR{A PELO

^^

PARA USO EXCLUSIVOI A JUN AC

_l_t_

E

OEFERIDO.
PUBLIOUE.SE

ffiÇAo -IAUTENT

-S mlrm.rr.'.HH.?!*"',**' REQuERTMENToDEEMpRESÁRro
{f' o.ru.'"o r. r.rrr; E rôJdd. h.rrr,.

,041
111

lara, sob as penas da lei. nâo estaÍ imp€dido de ererceí ativdade empÍâsária, quÉ nâo possü outro Í€gisúo de empíesáÍio, e
eqtEÍ â Junta Comercia 6Estado do ParaM

002

EC

3250706

MoouLo TNTEGRADoR: pR12o14ooosr2s6 lll lllllillllltllllllllllllllllltlllllll lll

n

ALTERACÂO



gt?c14 Rq:€ita FedÉíd io &asl

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

,042

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaçâo da Pessoa Juífdicâ e, se hourer qualquer di\êrgênciâ, pn
RFB â sua atualização câdâstral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA§IL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
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oÁTÁ cÂ sí".
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DATÂ OA Sí'I

A RFB agradece a sua rtita. Para inôrrnaçôes sobre poÉba de pri\racilade e rso,

clhue aqui
Âtlalir sru ráoirra
{ t

ürr. :l:l *s .í€c€its.fazstâ.§or.triF$s(êirtÍidcarcNPilcÍ{,ir6\gcríirera_SoiciEÉü.asp 1r:

Farenda
iiiôi slií r ii' da ÍEEúrdú

Apro'ádo pela lnstrução NoÍmati\a RFB nc 1.183, de 19 d€ âgpsto de 2011.

Emitido no dia 08J05Iãtl4 às t4:03:ül (data e hora de 9rasilia).

lYglls,i
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ATA DE REUNüO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENWLOPES N'1 E N" 2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIÁL N'2TNU4 - PROCESSO ADMINISTRATTVO N.O

029/2014

Ata da sessão de recebimento e abertua dos envelopes no I e
no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n'2ll20l4 -

(Pll/N§B) - Contrâtação de serviços de protético,

Aos 08 (oito) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e quatoÍze (2014), às 14:00 horas no
prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida n" 130,

Bairro Centro, Nova Santa Brírbara - PR, em sessão públic4 sob a presidência do Pregoeiro Sr.

Z,acuias de Abreu Gonçalves, RG n" 2.254.409-8 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio, Sra.

Elaine Cristina Luditk, RG n' 9.144.227-2 SSP/PR e a Srta. Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-
4 SSP/PR" desigrrados pela Portaria n" 05612011, para proceder o julgamento dos envelopes no 1 e

no 2 entregue pela proponente interessada na execução do objeto do Pregão Presencial n' 2ll20l4
- destinado a contratação de serviços de protético. Aberta a sessão o pregoeiro informou que

protocolou os envelopes no I e no 2, apenas 01 (uma) empresa, sendo ela: VALDIR ANTONIO
DA SILVA 28111257953, CNPJ n' 15.838.601/0001-45, representada pelo Sr. Valdir Antônio da

Silv4 RG n'1.898.925 SSP/PR. Foi então solicitado pelo pregoeiro que o repÍesentante da empresa

presente apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no edital. O pregoeiro verificou
que o Requerimento de Empresiá.rio apresentado, datado de 0510512014, não foi deferido pela Junta

Comercial, pois não consta o número do registro e data do mesmo neste órgão. Em consulta feita
pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio ao site da Receita Federal, verificou-se que no CNPJ da

referida empresa não consta o Íamo pertinente ao objeto desta licitação, ou sej4 serviços de

próteses dentiírias. Por esta razão o Pregoeiro e sua equipe de apoio resolveu inabilitar a empresa

VALDIR AI\TONIO DA SILVA 28111257953, CNPJ no 15.838.601/0001-45. Diante disso, o

Pregoeiro resolveu dar como DESERTA a presente licitação, informando que novo procedimento

sera realizado para se tentar a referida contratação. O pregoeiro informou ao representante da

empresa VALDIR ANTONIO DA SILVA 28111257953, CNPJ n' 15.838.601/0001-45 presente,

que os envelopes de proposta e de habilitação poderão serem retirados no Setor de Licitações.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata que lida,

e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais

presentes.

Zaca n ves

Rua WalÍredo Bitencourt de Moraas, 222 - E(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001{0
E-maili licitacâo(ansb.or.qov.br Nova Santa Bárbara - Paíaná

ESTADO DO PARANÁ
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Rua WalrÍedo Bitencourl de MoÍâês, 222 - E(0xx43) 326S8100 C N.P.J. 95.5ó1 080/0001{0
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EK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔNICO (x) PRESENCTAL

N' J:l l.Jnltl

, (l /15

NO ESPECIFICA eÃo DOC oBs.
1 Capa do processo oú
2 Ofício da secretaria solicitando
e Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação)
Á Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) L
Ã Licitação ao JurÍdico (Pedido de Parecer)

Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade)
Autorizqção do Prefeito para abertura -11(

B Portaria nomeação da Comissão de LicitaÇão
I Resumo do Edital

Parecer Jurídico (Edital)
11 Edital (
12 Publicações (Diário Estado, Diário Unláo e Jornal Regional) ur_
13 PublicaÇão Mural de Licitação (TCE) ü_,
14 Documentos de Credenciamento

Propostas de PreÇo
16 Documentos de habilitação ü(
17 Ata de abertura e iulgamento 3(
18 Proposta final das empresas vencedoras
19 Licitaçáo ao Jurídico (Resultado da Licitação)
20 Parecer Jurídico (Julgamento)

Licitação ao Prefeito (HomoloqaÇáo)
22 HomoloqaÇão do Prefeito
23 Publicação da Homologaçáo (Jornal Regional)
24 Ordem de contratação
25 Contrato

PublicaÇão do extrato do contrato (Jornal Regional)
Relatório de acompanhamento do contrâto (Listagem de contratos)

Rua Walfredo Bittenmurt de Moraes n' 222, CentIo, Fone 43. 3266.8100, CEP " 86.250-000 Nova Santa

BáÍbaÍa, Paraú - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - wçryv.nsb.or.gov.br
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA Pág.046

TERMo DE ENCERRAMENTo DE pRocESSo r-,rcrrlrónro
pnncÃo PRESENCIAL N" 21aot4

Aos 02 dias do mês de juúo de 2014, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão Presencial n' 21120t4, registrado em 2210412014,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do n'001 ao no 046, que corresponde a este termo.

L
Resp o Setor de icitações

Rua Wdfr€do BittencouÍt de MoÍa€s no 222. C€ntso, Fone 43. 326ó.8100, CEP - E6.25G{00 Nova Santa Bárbar4 P8rüá

- E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br ' www.nsb.pr.eov.br


