
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

0i!
NOVA SANTA BARBARA

PR§GA@ ffiwr/sls
!)

DATA DA ABERTURA
horas.

Dia 2210212013, às 10:00

OBJETO - Aquisição de cestas básicas para suprir as
necessidades da Secretaria do Bem Estar Social e do
Trabalho.

DorAçÃo -

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 Secretaria do Bem Estar Social e do
Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do
Bem Estar Social e do Trabalho;
3390.30.00.00 - tMaterial de Consumo; 2560.

VALOR MAXIMO R$ 37.338,00 (trinta e sete mil,
trezentos e trinta e oito reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, A $.3266.1222, M - 86.250-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA OO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

c.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

002
a

t-,,(t1A.ío :j-

CORRESPOND NCIA INTERNA

N" 117t2012

PARA: Secretaria de Serviços Públicos lnternos

Assunto: Licitação de Cestas Básicas

Vimos por meio da presente solicitar a Vossa Senhoria a abertura de licitação para aquisrção

de cestas básicas e emergenciais para a Sec. do Trabalho e Bem Estar Social.

Desde já agradecemos à disposição de Vossa Senhoria e reiteramos votos de estima e

consideraçã0.

Atenciosamente,

Tamires Diogo lto

Secretária Mun. do Trabalho e Bem Estar Social

DATA

05t12t2012

DE: SECRETARIA DO TRABALHO E BE[/ ESTAR SOCIAL

assrn a

Recebido por: Data:O5/talic
Nome

A).'r,1-

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, í 19 - Centro CEP: 86250-000



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0n3

Estado do Paraná

AOUTSTçÃO CESTAS EMERGENCTATS
PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

SENDO í50 (CENTO E CINQUENTA) CESTAS EMERGENCIAIS CONTENDO OS ITENS
LISTADOS ABAIXO

Item DeBcÍição Unid Qtde por
cesta

ValoÍ unit Valor total

1 Açúcaí crlstal{oloraçfu uniforme, sabor caraclerístico,

isento dê materiais lenosos, paÍês as, detÍitos animais

ou vegetais, odores estranhos, âcondioonado em
embalagem de polietileno alóxico, transpaÍenle,

resistenle, contendo 5 quilos. Validade minima de 12

meses

Pde 02 7,40 14,80

2. &roz üpo I loogo Íino polido que mnlenha laudo de

classficâçáo constando umidade máxima de 14%

quebíados até 9,5%, embalagem de polÊlileno atóxico ,

lransparenle, Íesislente mnlendo 5 kg. Validade min. 12

meses

Pcle 02 7,20 14,40

3. Café êm pó loÍrado, Íroído, tipo aÍábicâ, conilon bebida

duÍa, loÍÍaçáo média, puÍo, extÍa Íorte, alto vácuo c./ selo

de puÍeza ABIC, embalagem 500 gíamas. Validade

mínima 08 meses

Pcte 02 4,00 8,00

4 Chá m.te - íolhas e talos tostados de erva-mate, para

rnfusão - Cx 200 qÍamas.
Pcte 02 1,40 2,80

5 Ferinhe dê mandioca cffir 'biju' pacote 1 kilo validade

minima I meses

Pcte 02 250 5,00

6 Feüão, classe coÍÉ, pacote 1 kilo validade minima 8

meses validade minima I meses

Pcle 02 3,00 6,00

7 Fubá de milho amarelo pamle '1 kilo validade mínrma I
meses

Pcle 02 1,20 2,40

I liacanão cJ ovos tipo espaquêtti ou n'8 pacote 'l kilo

velidade mínima I meses

Pcle 02 2,20 4,40

I Ôleo de soja, reÍinado, fÍasm c./ 900 ml validade minima

I meses

Uni 02 3,00 6,00

10 Sal, finado iodado. cloÍeto de sodio, rodâlo d epotassio e

anli-umeclanle INS'535 (feÍrocianeto de sodio) pacole

de 1Kq validade minima 8 meses

Pcte 02 1,20 2,40

Total

20

hens por
cCslâ

ValoÍ total
poÍ cesta
Rt 66,20

ESTAS CESTAS SERÁO PARÂ ATEI{DER AS NEGESSIDADES OA SECREIARIA I,lUN. DO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

OURÁiIÍE UTT PERiODO DE SEIS MESES.

Rua Walfredo Binencouí de Moraes no 222, CentÍo, I 43. 326ó.1222, I - 86.250-000
Nova Santa Bfubar4 Paraná - E - E-mails - licitacao'ansb. pÍ. so!.br ' rvu§.nsb.or.sor.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA n{r4
Estado do Paraná

Aquisição de Cestas Básicâs
PROGRAMA VALE SOCIAL - LEI NO í2712003

Sendo 240 (duzentos ê quarenta) cestas básicas contendo os itens listados abaixo

Item Descrição Url, Qtde por
cesta

Valo.unit ValoÍ total

1 Achocolatado em É instrntáneo, vilaminado, embalagem
polietileno leitoso atoxiro/resEtente. Pote 400 grômas. Val. Min. de I
me§es. .

Pcle 02 1,40 2,80

2 AçúcaÍ cístalolordçâo uniÍonne, sabor caracledslico, isento de
mâteÍia6 teÍÍoso6, parasitas, detÍito6 anima6 oiJ vegelab, odores

estranhos, acoodiirado em embalagem de polieüleno atóxico,
transparente, Esbtente, mnbndo 5 quib§. Validade miniíE de 12

m€se§ .

Pcte 03 7,40 22,20

3 ÂÍÍoz tipo í bngo fno polkjo que €ontenha húo de dassificaÇão
constando umirade mâiÍna de '14% quebEdos até 9,5%, embahgem

de polietileno aloxin , t'ansparente, resstenle contendo 5 kg.

validade min. I 2 ÍEses .

Pcle 03 7,m 21,60

4 Bohchã "tipo doce' embalagem de polietileno atóxico lransparente,
Íeshlente, hemer@merte hchado conbndo alé 400 9l§. Validade
min.'12 meses .

Pcte 01 '1,75 1,75

5 Bolacha "tipo salgada' embalagem de polielileno atóxico
transparente. resistente, hemerticaÍnente íedado ontendo até 4t0
qÍs. Validade min. 1 2 meses .

Pde 02 '1 75 3,50

6 CaÉ em pó bnado, moído, üpo arábrca, conÍon bebiia duía,
tonaÉo íÉjh, puo, exlra foÍte, alto váqJo d selo de puÍeza ABIC,

embalagem 500 graÍEs. Validade minima 08 rneses .

Pcle 02 4,m 8,00

7 Chá lrÉtê - íollEs e blos tostados ê erva-mate, para infusão - Cx

200 sraÍnas. .
Pcle 02 1.40 2,80

L Extrato de tomate. embahoem d 365 9l§ validade minima I ÍrEses , tJnii 02 1,10 2,m
I Fãrinha dê nandioca com 'biju' pacote 1 kilo validade mínima I

mes€§

Pcle 02 2,1) 5,00

10. Farinha de milho amaEh com 'Uu' pacole 1 kilo valiiade minima I
meses.

Pcte 01 1,85 1,85

11 Faíinha de tigo especial, pcl d 01 kg -Validade minkna 12 rneses

MARCA - CAIPESINA
Pcle 02 1,85 3,70

12 Feüão, classe coÍes, pacote 'l kilo valijade mioima I meses valilade
minima I meses

Pcle 03 3,00 9,00

13 Fubá dê milho aÍÍEÍelo pacole 1 kilo valkiade miniÍna I meses Pde 02 1.m 2,40

Macarráo c, ovos tipo espaqueti ou no I pacote 1 kilo valijade
minimâ 8 íEs€s

Pcte 02 2,20 2,40

15 MaÍgarina vegetal com sal, cÍemosa. Pote com 500 gramas valkjade
miniÍna I meses

Uni 02 2,00 4,00

16 oleo de soja, reíinado, írasco d 900 mlvalidade minima I msses Uni 02 3,m 6,00

17 Pcle 02 1,40

í8 Sabão em pedra, pacotes com 5 (cinco) pedaços valdade minima
I meses

pcle 02 4,10 8,20

19 Sabonele sóliro, 90 gÍs , massa bas€, essência, corante Cl 45100 e
EDTA, teor de voláteb 19oÁ valiiade mínima 8 meses

tni 04 0,70 2.80

20 Sal, finado iÍado, doÍeto de sodio, kÍato d epotassio e anti-
urneciante INS-535 (íerccianeto de sódio) pacote de lKg validade
miniÍE I íEses

Pcte 01 1,m 1.m

Total

12
Itens por

cesta

Valor total
por cesta
R311r20

2

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.1222, B - 86.250-000
Nova Santa Brárbar4 Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - r+rrrv.nsb.or.sov.br
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BARBARA 005

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2l lOl l2Ol3

De: Departamento de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho.

Scnhorita Cc>ntadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamenLária pzrrzr aquisiçào de cestas básrcas para aLender as necessidades
da Sccrctaria do Bem Estar Social e do'lrabalho, por um perÍodo dc 06 (seis)
meses, no valor máximo de R$ 37.338,00 (trinta e sete mil, trezentos e trinLa
e oito rcais).

Sendo o que sc aprescnta para o momcnto

Atcnciosamente,

Elai e Crist tk
Se rde CI taÇao

Rua Walfredo Brttencourt de lvloraes,222.Fone 43 3266 1222 C N PJ N"95561 080/0001-ô0
E-mail hcrtacao@nsb pr qoy.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

til,e,wffiil#*p 006

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atençáo à correspondência interna expedida
por Vossa Senhoria em data de 2llOIl2ol3, informamos a existência de
previsáo de recursos orçamentários aquisição de cestas básicas para suprir
as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho, num valor
máximo de R$ 37.338,00 (trinta e sete mtl, trezentos e trinta e oito reais).

Outrossim, informo que a Dotaçáo
Orçamentária é:

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutençáo da Secretaria do Bem Estar Social e

do Trabalho;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2560.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 2l lOl l2OI3

Atenciosamente,

Laurtta de
Contadora/CRC 04 6lo-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,TeleÍone 43.3266.1222 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
Nova Santa Bárbara - Paraná

I
I
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NOVA SANTA BARBARA 007

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2llOLl2OL3.

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Tamires
Diogo Ito, Secretária de do Bem Estar Social e do Trabalho, solicitando a
aquisição de cestas básicas para um período de 06 (seis) meses, num valor
previsto de R$ 37.338,00 (trinta e sete rrril, trezentos e trinta e oito reais) e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsáo
orçamentária através da dotaçáo:

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutençáo da Secretaria do Bem Estar Social e

do Trabalho;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2560.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente

Setor S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 -Cep.86250-000 - Fone/Fax (043)3266,1222 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao(à-rnsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

PREFEITURA MUNlCIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa ne 51 2, rone/Fax (O43) 266-7222 - CNPJ N.e 95.561.080/0001-60

L-mail: omnsb@ond1lgCI=U Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Prefeito [t/lunicipal

PARECER JURÍDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de 21 de Janeiro de 2013, visando emissão de parecer sobre o processo de licitação, referente à

aquisição de cestas básicas, por um perí.r l,r de 06 (seis) meses, para suprir as necessidades da

Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho, sendo que o previsto para a contratação e de R$

37.338,00 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais) conforme estimado pelo Departamento

de Licitaçoes e Contratos, e a despesa s:rá suportada com recursos da Secretaria solicitante,

conforme informação prestada pelo Deprrlamento de Contabilidade do t\rlunicípio, atendendo ao

contido no artigo 14, da Lei no 8.666/93.

[-lor-rve a manifestarão do Departamento de Contabilidade do t\Iunicípio

indicando disponibilidade orçrrnentária, e. ' ,ndo desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da

Lei no 8.666/93, o qual preceitrra qLre. ncr : ,rra compra ou serviço será feita ou contratada sem a

adequada caracterização de seu objeto c indicação dos recursos orçamentários para o seu

pagamento, sob pena de nulidade do ato e rcsponsabilidade de que lhe tiver dado causa.

Diante r-lc preço nr, ;'lo e da informação prestada pelo Departamento de

Contabilidade, para o melhor aproveit::r:',:trto do procedimento, e sempre garantir a maior

competitividade e transparência possível, a licitação deverá ser feita na modalidade de Pregão

Eletrônico ou Presencial, nos termos da l:'ri lação em vigor, ou seja, da Lei Federal no 8.666/93 e

Lei Federal no 10.520 e Decrr'lo 5.450.

E o pari.rle [, S [u1 .i

Nova Santa Bárbar;,, 29 de Janeiro de 2013.

nue ilistev I'lun
As::,:ssor JurÍdic

Morgado
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PREFEITURA MUN!C!PAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n" OOS|2O13, que
tem por objeto a aquisição de cestas básicas para suprir as necessidades da
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho, normattzaçáo de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal no 10.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de 2110611993, Republicada em
06l07 1L994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08 l2OOO, Decreto Federal n"
3.697 , de 2l I 12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol5l2012, designando os
membros da Comissão Permanente de Licitaçáo e Portaria n" 0561201 1 e

OOll2O11, 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 as

Nova Santa Bárbara, 30 I Ot I 2Or3

pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Bá'rbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADODOPARAI.IÁ.
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NOVA SANTA BARBARA
+s
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] O PREFE,TTO
uso de.suss otÍibuições legais:

DE NOVA SA}-ITA BÁRBARÀ rosolve, no

NOMEAR

il , Art.lo' A ComidsEo dp Pregõo,.oomposta pelos seguintos meÍnbros:

!,i
i
:

r fle Abreu Gonçatves - CI RG no 2.254:409.8 SSp/pR.

a

., 1

) Equipe do Apriio - Mrrta Jrioé Rezende - cI RG g. b.t70.714.4 ssp/pR.

AÍt.2" - Esta ontro om vigor nosta datg rwogadas as disposigões
em contrario.

Nova 26 ds setembro de 2.011.

RuWalfredo Moraes 1222,8'. E6350{00 -Nova Santa
Püsná- El -B-mail
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Art.:l'- A Cornissão Permanente de Licitação, composta peloslrseguintes

her de Souza - CI RG n'21.006.9A3
Gonçalves - CI RG rf 2.254.409-8 S

t.
i,,

Henriqirip Gomes - C
Lqmie T,àshima Bign

, ,I .,
Rosa ardi - Ci RG no 631 .554.439-87 SSP/PR

, :.,:

ria José R€zende - CI RG no 9.170.714-4 SSP/PR.

as disposições

anta:Bárb 2.0t2
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

012

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL n.o 005/2013

Objeto: Aquisição de cestas
necessidades da Secretaria do
Trabalho.

bás icas para su prir
Bem Estar Social e

AS

do

Recebimento dos envelopes: Até dia 2210212013, às 09:30
horas.

lnicio do Pregão: Dia 2210212013, às 10:00 horas.

Preço Máximo: R$ 37.338,00 (trinta e sete mil, trezentos e
trinta e oito reais).

lnformações Complementares: Podera ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura hilunicipal de Nova Santa Barbara, sifo à
Rua Walfredo Bittencourt de hiloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1 222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 30/0112013

6
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria 05612011

y.)
rà

1 S0

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rP 222, Centro, I 43.3266.1222, ,*: - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - E-rnails - licitacaoíg)rrsb.pr.-sor.hr - rrrrw.ttsb.pr.gov.br'

Édital Puolicedo
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PREFEITURA MUNICIPAL
NovA sANrA 

B§iâY"o PARANA

Assessoria Jurídica

Ref. Pregão Presencial n" OO5/zOLg - Aquisiçáo de cestas basicas para
suprir as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal no 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei
Federal n" 8.666 , de 2l I 06 I 1993, Republicada em 06 l07 I 1994, Decreto
Federal no 3.555 de 08/08/2000, Decreto Federal Í1o 3.697, de
2L I L2l2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara 01 20

Assessor Jurídico
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PR EFEITU RA I\4UNI CI PAL

NOVA SANTA BARBARA 014
ESTADO DO PARANA

pnecÃo PRESENcTAL No s/2013

ABERTURA DA lrcrreçÃo

DlA22lOA2013, às 10:00 horas

Protocolo dos envelopes: Até às 09h30min, do dia22lO2l2O13.

í - 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 'fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor
Preço,Por lote, que será regida pela Lei í0.520, de 17.07.02, Decreto 5.450, de 31.05.05 e,

subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para Aquisição de cestas básicas, visando suprir
as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho, de acordo com o presente
Edital.

1.1 -No dia 22102120'13, às 10:00 horas, na Câmara Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito na Rua Zacarias Lemes Gonçalves n" 4360, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara -
PR, será feita a abertura do certame, sendo que as empresas ou profissionais participantes

deverão apresentar envelopes fechados e indevassáveis até às 09:30 horas do dia 22102120'|.3,

contendo documentos e proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes,222.

2 . DO OBJETO

2.1 - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

administração, na Aquisição de cestas básicas, conforme descrições constantes neste edital e
seus anexos.

3 . DO CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO PARA O PREGÃO PRESENCIAL

3.1 - Poderão participar deste certame as empresas do ramo pertinente ao
objeto que manifestem interesse com antecedência de até o terceiro dia anterior a data designada
à abertura das propostas, para efetuarem 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 dirigirao Setorde Licitação, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 e
das 13:00 às 17:00 horas, ou ainda poderão requerer o mesmo pelo e-mail
licitacao@nsb.pr.oov.br ou através do site www.nsb.pr.qov.br

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatorio somente será permitida
manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela proponente, devendo ser
conferida ou outorgada procuração com poderes específicos.

3.2.1 - O referido documento deverá ser entregue à Comissão Julgadora,
em separado, antes da abertura do envelope "habilitação" que será retido e juntado ao processo
licitatório.
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3.2.2-Na hipotese do documento supra aludido não se apresentar em original, a

cópia deverá ser autenticada.

3.3 - Qualquer documento apresentado em cópias simples deverá o

representante do proponente licitante, nele declarar, sob as penas da lei, que é autêntico.

3.4 - As empresas participantes farão o CREDENCIAMENTO antes
da sessão pública. O representante da empresa entregará ao PREGOEIRO documento que o
credencie para participar do certame, respondendo por sua representada, devendo, ainda,

identificar-se e exibir a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

3.5 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de
procuração, sempre 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

PREGÂO, 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

intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar

todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame. Deverá também, apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA /
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Fora do envelope - Conforme Modelo AND(O lV),

apresentar TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - Conforme Modelo ANEXO U, os -
envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (1) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (z)

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

de procuraçáo, 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 sub-itens
anteriores não haverá necessidade de apresentar copia do contrato social no envelope de

HABTLTTAÇÂO.

3.8 - A ausência da documentação referida ou a apresentação em

desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da empresa neste
PREGÃO.

3.9 - Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que

não funcionem no País, de interessados que se encontre sob falência, concordata, concurso de

credores, dissolução 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

HABILITAçÃO
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4.í -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:

ENVELOPE-I.PROPOSTA
PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 5/2013
Abertura dia2210212013, às í0:00 horas

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

ENVELOPE - il - HABTL|TAçAO
PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 5/20í3
Abertura dia22102120í3, às 10:00 horas

ENVELOPE !! - HABILITAçÃO (onde deverá constar os

documentos exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);
* Deverá constar no verso dos Envelopes / e ll, timbre co'm

a Razão Social do Proponente, ou escrito mecanicamente.

4.2- A Proposta de Preços (1) e os documentos referentes deverão ser
apresentados em í (uma) via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às

expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise,
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo procurador,
juntando-se a procuração.

4.2.1- A Proposta de Preço deverá conter:

a) Nome ou Razão Social, endereço completo, telefone e fax da proponente;
b) Número do CNPJ/MF;
c) Número do Procedimento adotado;
d) Assinatura do representante legal da empresa proponente que tenha

poderes para tanto;
e) Prazo de validade, expressamente declarado, não inferior a 60 (sessenta)

dias contados do dia da abertura do "Envelope Proposta";

0 Prazo de entrega do objeto de 05 (cinco) dias;
g) Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando marca, quantidade e

quaisquer outras informações que se fizerem necessárias;

h) Preço unitário e preço total ofertado;
i) Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa),

preferencialmente no Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi.

016
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4.3 - O Envelope de Habilitação (Envelope ll), deverá ser apresentado em
envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:

. 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;z

. Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários e lmobiliários com a /
Fazenda Municipalda sede da Empresa proponente;

. Prova de situação regular perante o lnstituto Nacional da Seguridade social
(INSS) através da Certidão Negativa de Débito CND;-z

. Prova de Regularidade de Situação - CRS, perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS); --. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de.s
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 5.45?

de 1q de maio de 1943. (NR).
. Declaração do licitante de não haver fato superveniente à sua habilitaçãoz

que impeça a participação nesta licitação (Conbrme Modelo ANEXO ll);
. Dechração do omprimento ao disposto no art§o 70, inc. XXXlll da Constituição Federal,-

quanto à proibrçao de habalho notrrno, pengoso ou insalubre a menores de dezoito anos

e qm§uerhabalho a menores de 16 anos, saMo na condi$o de aprendiz, a partirde 14

anos (ConÍome Modelo AND(O Vl).

o 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 certame. Referidas informações poderão ser prestadas

através de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da
Empresa, podendo ser utilizado o (Conforme Modelo ANEXO !ll); (a não

apresentação desta declaração não implicará na desclassificação do

licitante no certame);

4.4 - A apresentação dos documentos mencionados constitui-se em

requisito essencial para a habilitação dos concorrentes;

4.5 - As certidões apresentadas pelo licitante que não tragam sua validade
expressa serão consideradas pela Comissão 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$ 37.338,00 (Trinta e

Sete Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais).

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

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

8.666/93)

5.4-Os pres permanecerÉo fixos e náo seráo reajuslados durante o período

mntratual.

6 . DA DESPESA ORçAMENTÁRIA

6.1 - A despesa com a presente licitação correrá à conta da Dotação: 08 - Secretaria
do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 3390.30.00.00

- Material de Consumo; 2560.

7 -ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS (í) E SESSÃO Oe LANGES

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

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 ê superiores em até 10o/o (dez por
cento), relativamente à de menor preço.

7.3.1- Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas
escritas nas condições definidas no sub-item anterior, o pregoeiro classificará as melhores
propostas subseqüentes, 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- Ém seguida, será dado inicio à etapa de apresentação 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 manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

7.7 - Caso não sejam 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
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preço unitário, para que seja 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 HABTLTTAÇÃO (2)

8.1- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o
Envelope Documentos de Habilitação (2) do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de

suas condições de habilitação;

8.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame

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.

9 - RECURSO ADMINISTRATIVO

9.1- Ao Íinal 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;

9.1.1- 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.
9.1.2- 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 apresentação das contra-razões ou do decurso no prazo
estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou

encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisão.

í0 - HoMoLoGAçÃO E ADJUDTCAçÃO

10.1- Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO, apos parecer

da Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa/profissional vencedora (o)

do certame.
10.1- 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 proponente vencedora.

10.2- 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.

í1 - DO CONTRATO
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11.1- Apos homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3
(três) vias iguais.

11.2- Çomo condição para celebração de contrato, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condições de habilitação;

í í.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 sanções
cabíveis.

11.4 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado terá
prazo de vigência de 06 (seis) meses, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

12 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

12.1- O prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir da autorizaçáo de fornecimento emitido pela Prefeitura. A entrega deverá ser feita na
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho em horário comercial de segunda a sexta-feira; com
seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a prefeitura isenta de
quaisquer responsabilidades.

í3 - DO EDITAL

13.1- As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 2

(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através do fax (43) 3266-
1222 ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

13.1.1- A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que

decidirá no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

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

14 - DAS PENALIDADES

14.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a

infração, estarão sujeitas as seguintes penalidades:

14.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame
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Ãrt. 7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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 fraudar na execução do
contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios e, será
de.scredenciado no Sicaf, ou nos sÍsúemas de cadastramento de fornecedores a gue se
refere o inciso XIV do art. 4 desúa Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem preiuízo das
multas prevÍsÍas em edital e no contraúo e das demais cominações íegaís.
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suspensâo do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

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

14.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

14.1.4- Multa de 1o/o (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 prejuizo 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
específlca em favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

14.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das
obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se
tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e

comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

í5 - DTSPOSTçÕES F|NAS

15.1- Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da
Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la
por ilegalidade, dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93).

15.2- Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitação
serão prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes,222, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone:
43-3266-1222 ou por E-mail: licitacao@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.

15.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102,

subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

15.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os
procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo
contrato administrativo. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das

disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas.

'15.6-A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos
os termos deste Edital.
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15.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado
do Paraná, para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 3010112013

@
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portarig^ry\05612011

W,
Tamires Diogo lto

Secretária Municipal do Trabalho e Bem Estar Social

PREGÃO PRESENCIAL N" 5/2013

ANEXO I

TERMO DE REFERÊI.ICII
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í.í -A presente licitação destina-se à Aquisição de cestas básicas,
destinado a atender as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho, de acordo
com as características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

DESCR|çÃO DO LOTE í

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-
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í.OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAÇOES E CARACTER STICAS DO OBJETO

LOTE:í-Lote001

I 760 Cesta básica contendo 20
itens

150,00 UN 66,20 9.930,00

TOTAL 9.930,00
LOTE:2-Lote002

1 3671 Cesta básica contendo 42
itens

240,00 UN 114,20 27.408,00

TOTAL 27.408,00

Item Descrição Unid Qtde
por

cesta

Valor
unit.

Valor total

1 Açúcar cristal-coloração uniforme, sabor
característico, isento de materiais terrosos,
parasitas, detritos animais ou vegetais,
odores estranhos, acondicionado em

embalagem de polietileno atóxico,
transparente, resistente, contendo 5 quilos.

Pcte 02 7,40 14,80

2. Arroz tipo í longo fino polido que

contenha laudo de classificação constando
umidade máxima de 14o/o quebrados até

9,5o/o, embalagem de polietileno atoxico ,

transparente, resistente contendo 5 kg.

Pcte 02 7,20 14,40

3 Café em pó torrado, moído, tipo arábica,
conilon bebida dura, torração média, puro,

extra forte, alto vácuo c/ selo de pureza

ABIC, embalagem 500 gramas.

Pcte 02 4,00 8,00

4 Chá mate - folhas e talos tostados de
erva-mate, para infusão - Cx 200 gramas.

Pcte 02 1,40 2,80

.T,

Item Código do
produto/ser

^viço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo Preço máximo
total

Item Código do
produto/ser

viço

Nome do prôduto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo Preço máximo
total
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5. Farinha de mandioca com "biju" pacote 1

kilo
Pcte 02 2 50 5 00

6 Feijão, classe cores, pacote 1 kilo Pcte 02 3,00 6 00

7 Fubá de milho amarelo pacote 1 kilo Pcte 02 1,20 2,40

8 Macarrão c/ ovos tipo espaquetti ou no I
pacote 1 kilo

Pcte 02 2 20 4 40

I OIeo de soja, refinado, frasco c/ 900 ml Uni 02 3,00 6,00

10 Sal, finado iodado, cloreto de sódio, iodato
d epotassio e anti-umectante INS-535
(ferrocianeto de sodio) pacote de 1Kg

Pcte 02 1 20 2,40

Total

20
Itens
por

cesta

Valor total
por cesta
R$ 66,20

Total de Cestas do Lote l- í50 cestas emergenciais

DESCRTçÃO DO LOTE 2

Item Descrição Unid Qtde
por

cesta

Valor
unit.

Valor total

1 Achocolatado em pó instantâneo,
vitaminado, embalagem polietileno leitoso
atóxico/resistente. Pote 400 gramas.

Pcte 02 1,40 2,80

2 Açúcar cristal-coloração uniforme, sabor
característico, isento de materiais terrosos,
parasitas, detritos animais ou vegetais,
odores estranhos, acondicionado em

embalagem de polietileno atóxico,
transparente, resistente, contendo 5 quilos.

Pcte 03 7,40 22,20

3 Arroz tipo í longo fino polido que contenha
laudo de classificação constando umidade
máxima de 14o/o quebrados até 9,5o/o,

embalagem de polietileno atóxico
transparente, resistente contendo 5 kg.

Pcte 03 7,20 2 1 60

4 Bolacha "tipo doce" embalagem de

polietileno atóxico transparente, resistente,

hemerticamente fechado contendo até 400

Pcte 01 1,75 1,75
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grs.

5. Bolacha "tipo salgada" embalagem de
polietileno atóxico transparente, resistente,
hemerticamente fechado contendo ate 400
grs.

Pcte 02 1,75 3,50

6. Gafé em pó torrado, moído, tipo arábica,
conilon bebida dura, torração média, puro,

extra forte, alto vácuo c/ selo de pureza

ABIC, embalagem 500 gramas.

Pcte o2 4,00 8,00

7 Chá mate - folhas e talos tostados de erva-
mate, para infusão - Cx 200 gramas. .

Pcte 02 1.40 2,80

8

o

Extrato de tomate. embalagem c/ 365 grs Unid 02 1,10 2,20

Farinha de mandioca com "biju" pacote 1

kilo
Pcte 02 2,50 5 00

10 Farinha de milho amarela com "biju" pacote
1 kilo

Pcte 01 1 85 1 85

11 Farinha de trigo especial, pct c/ 0í kg Pcte 02 1 85 3,70

12 Feijão, classe cores, pacote 1 kilo Pcte 03 3,00 9,00

13 Fubá de milho amarelo pacote 1 kilo Pcte 02 1 20 2,40

14 Macarrão c/ ovos tipo espaquetti ou no 8
pacote I kilo

Pcte 02 2,20 2,40

15. Margarina vegetal com sal, cremosa. Pote

com 500 gramas
Uni 02 2,00 4,00

16. Oleo de soja, refinado, frasco c/ 900 ml Uni 02 3,00 6,00

17 Papel higiênico, pcte com 04 rolos de 30

mts cada
Pcte 02 1 40 2,80

í8 Sabão em pedra, pacotes com 5 (cinco)
pedaços

pcte 02 4,10 8,20

19 Sabonete sólido, 90 grs , massa base,

essência, corante Cl 45100 e EDTA, teor de
voláteis 19%

Uni 04 0 70 2 80

20 Sal, finado iodado, cloreto de sódio, iodato d

epotassio e anti-umectante INS-535
(ferrocianeto de sodio) pacote de 1Kg

Pcte 01 1,20 1,20



PR EFEITU RA I\4UNI CI PAL

NOVA §ANTA BARBARA
0?6

ESTADO DO PARANA

Total

42

!tens
por

cesta

Valor total
por cesta

R$ íí4,20

Total de Cestas do Lote L - 240 Cestas Básicas

O prazo de validade dos produtos a partir da data de entrega não poderá ser inferior a 80o/o

(oitenta por cento) do prazo total da validade.

3.í - O produto deverá ser fornecido 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 entreqa: A entrega deverá ser feita no máximo em 05
(cinco) dias corridos, contados a parti da emissão da Ordem de Fornecimento pelo Setor
competente.

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 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado terá prazo de
vigência de 06 (seis) meses entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, podendo o

mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

3.5 - Quaisquer dúvidas referentes ao objeto desta licitação poderão ser
sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitações, Contratos e

Compras, através do telefone (43) 3266-1222, ou pelo E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br.

3 - D|SPOSIÇOES GERATS

4 - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS

MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)
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oecueneçÃo

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo
Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL No5/20í3, 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
TEMPORARIA, de participação em licitaçôes e/ou impedimento de contratar com a administração,
assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a

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

Por ser verdade, firmamos a presente declaração
Local, data.

Assinatura
Nome

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

Modelo:
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