
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA aÁneeRA 01

mffiEh$erEAEm-W4
Processo Administrativo n.o 06312014

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
internet banda larga.

DATA DA ABERTURA: Dia 1210912014, às 14:00 horas.

DOTAÇAO:

VALOR UtÁXttUtO: R$ 1.625,00 (um mil, seiscentos e vinte e
cinco reais), mensais, durante 24 (vinte e quatro) meses,
totalizando R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

DoTAÇÔES

2014 los.oor.ol. r zz.oo7o.02006360 lo

Rua WatÍredo Bittencourt de Moraes, 222, TeleÍone - 1li}.3266.€100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0m160

E-mail: Iicitacao@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Brírbara - Paraná

Inúioi)âl progÊínálicê de recurso
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NOVA SANTA BARBARA Ui' 1A+

ESTADo oo peRaNÁ

02

CORRESPOI.IOÊruCIA INTERNA

t

De: Secretaria de Administração No

Para: Setor de Licitações Data:0610812014

Assunto: Contratação de empresa para o fornecimento de internet

Venho por meio desta solicitar abertura de procedimento licitatório
para contratação de empresa para o fornecimento de internet para o
predito da Prefeitura Municipal, num valor máximo mensal de R$

1.625,00 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais), por um perÍodo

máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

-l
\:

Antonib Carlo§ Big n rdi

Secretário de Admihistraçao

Recebido por o( /:rlltl
Nome ASSIN tura Data

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, 7 43.266.1222, i< - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - wrvw.nsb.Dr.gov.br
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ÍÍEvê$a TeixeiÍa dê FÍêites. 75 - t êrér
CEq 80410-043- CuÍilibs - PR
CNPJ iÀlÍiz : 76.535.764rDm1-43
CNPJ: 76,535.764n321-E5

FaluÍa de Serviços de Telecomunicações o4

l.E: 90.2(x;.136-34 v§s \}í\§*
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
R WALFREDO B DE MORAES ff222
CENTRO
8625GOOO NOVA SANTA BARB. PR

Númêro dâ Fâlursi 1407.000638569
Conlralo &Íupadoc 819.910.27!,-7 - 1'Via

Demohstaativo tlâ Íitura
SERVICOS MENSAIS

cREO|TOS
SERV|COS 0t

V.tor(RS)
4.499,74

-3.458.01

í.041,70
ValoÍ a paEar í.04í,70

qJ.ndo *lâ conb íoi emiüd., exisüa(m) débib(.) penê.b(s) - vÊia rc finâl da íâúÉ
A!!.çáo: o p.gam.nb desb @nb não quià débilo6 arbôrs

NOTA FTSCAL OE SÉRV|ÇOS OE TELECOMUNTCAÇÔES NúMERo oa NF:000.53s.39? sÉRtE: u suBsÉRtE:02

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
R WALFRÊDO B DE MORAES 00222
CE}ÍTRO
86250.000 NOVA SAI.iTA BARB . PR

Númío do Clientê:220171456t!@1 1

C.ntãto Agrupadd: 619 9102797
CoôFàb AgrupâCor a19 8102797
CPFrcNPJ:95.561 0E0/O@l-60
hià d..mÉsáo: 15/072014

Pâriúo '11/6,2014 . 10/0712014

T.Llon€ Agtupe.lo,: 41 0756 785
Í.bbn. Agrupãdo al 07'J 745
l.rc. Elbdúâl: ISÊNÍO

ots.Â
CNPJ: 76 335.7ô4lto2r85 l.É 926.'lG3
Ílave3!âTêixênâd.FíêiE,75-PARÍE-i/brés CEP &4í G040 - Orritbã - PR
R.qme Bpé.àl: E-04r1ôE376r2(pt Vir Lhtr CFOP 06307
I!ãtnê:: d: qr€óção Seru'ao Jê T.:ecornúEàcaê!

RESUIVIO DOS TRIBUTOS tcMs lcMs lss
0,@

0,at

1.041,70

2996

0.00

0,4;

RÉSERVÁOO AO FTSCO

2608.F850.4070.1 FBC.55FD.1BG4,B94D.32E9

oi,
Sô. Oi bm ÍÉv!t, bândâ bEâ. [to, ODO. múno mb E eâ ?arpÍ.3. !ó
tlm á g.nhar: o3 lêneíÉlo3 co.ünu.n or m.smot ê, êm brctê. Yocê
taÍá null.3 novidrdê§- Ag!.íde.
MaÉ úbmâçõ€s? A.es.! woi co6 br d lrguê p.. @!í) 031 0A@.

Data de vencimento:

Valor de sua conta:

27rc7nO14

104'1,70

NúmêÍo de seu teleÍone:4í 0758 785

Mês de referência: Julho 2014

Petíodo:111c6'12014 a 1UO7 Do14

Data de emissão: 15/072014

Fique ligado

Op.Éção ruFitâ . nao i{idàcâ .lo lclrs 16 bnrD. ô úaíbÉ ICMS n' 142- 16fl2Í201 |

O débib oh @ti corBb €onIôB !.rd. . nlls .lb.ÉüE t.. !Eé. PÍoorr. .!u !€íco . c.d.tt bdor 05 *s. bbbn...

->1

CNPJ Mal,iz : 76.535.?54/0001-43
!'lÃU cNpJ: 76.535.764í0321-Bs r.E: 90.206.13&34

0201 0100 6353 9713 CTRL: 1 0100 6353 9713

otsÁ,
Travêssa Tea.ta de F.eitas, 75 - Ívleíés
CEP 8O4í G0a0 - CuÍíiba - PR

MUNICIPIO OÉ NOVA SANTA BARBARA
C cuilo:41 0758 785

Númeío da Fatura: 1407.000638569
Sequencial: 81991 0279 2O14ol 01176

84680000010 7 41700020819 5 91027920140 4 701í7600000 1

lillllllillillllillllililililliliilillilliilllliilllillllllillilllilillliilillllllillllliillii

Data de VenciÍnento:
Valor a pagar:

27 nTnOÁ
1.04't,70

a

I

N" ldenliíicador para oéb;lo Aulo.nático: 8Í9.9'10.2797

IPTE:



I!UNICIPIO DE NOVA SANÍA BARBARÂ.
Petiodo:111cE12(014 a 1OlO7 DO14

Fique ligado

qlrâ .otair pía !océ: ãgorâ, ã êob,rnÊ d€ .lBúâda! ODD podêÉ ià llth @m voca qusêÍ: m ru. conà EEÍ6nlx ou 3êp.radarxnb.

AbnÉo: p.. de.bâo Mitd FotaôlÉ. não *áo çobriú õ r94ô.r inEruôâÉ! r.di:adE há íBa de S dàs-

O P.gaÍÉnb d. BinÉra p*ê}. d€ô tai,rG aqü d.taibs c.írturB. stE aibçáo dG EirFi. ca|Úiçôês dos cont b6 dâ CI, qÉ caEo dÉF.i.lr m tib wd.@nbr ê Égiet.dot
ch C..tiiio dÊ Tiú16 ê DcrEÊnb..

Est declaãçáo §ubsiiÀ/ia quiàçào hênel ó.3u: Fân/n dr oi dê Jan a Dêz 2011 . dos anririorâs, excêto s.r9ços prêstados Pôr oufas enpr.sa3,

v.ld hhiho do G.srcirento. êm c.e de ht rrupéo do *na! lo€l: duÉÉo d. ilbrupção (ên rú. ) Eê v.ld da .$hàtnã ui.Ê.. diviridos p.. 43 2@ hi..{3o db.)
Contrbui(=o parâ o FUST - 1!a do valor dos setoiçB - não íepassdâ às bftás. OonuibúÉo pa,a o FUNTTE! - 0,5t do Elü dG sdviçoi - nã. rêlasqd. ài ànfa3
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SERV|COS Ot

@
1 UtlúZÂCÂO ÂCESSO tP CORP'C'RATTVO 1 MBPS
2 UTIUZACÁO ACESSO IP CORPORÂÍNO 1 MAPS
3 UÍIUZACâO PORÍA IP qORPORÂTIVO I MBPS
4 VIILIZÁCÀO PORTA IP CORPORATIVO 1 MBPS

Íord SERVICG iTENSÂIS

CRE[,TOS

29t tct s
09t
0!t

\"âb. (R$
1@.70

21.397,04

o.m

0
30
30
3o

EEI
Saquancia Descrlçào dos seNeos

5 oESC UT|UZÁCÁO OADOS rP

toiâl cREDIÍos

Ddtr
'tqtglDo11

H'sióiico
29% tcl\is oa

í.041,70

Vàlor à pagar í-041,70

O 
Âr sa ota toi e-itioã, o débíb bbl âr atr.o dê3L Ldind a. dê Rt 1 .(82.E7

C.5 o pãgãm6b É lenha sdo fêab. d€sEúerÉ êstr mérlsagem. C.to dháúÉ, liu. p.â tEo 031 Ot&

Llmbrãí!§ guê na tâlts do Égam.nlo, os sêúEod ra.io !uEpênsô4.

lú"

Descrição.lâs siglas úlliarclas

RÊO' Reduzd.
SRD. Supêr R.duz'de

vcl - Ugação pâía celubl dc.to C. ,ê. dê mêsmo Dm
Vç2 - U!+áo FÀ cêlubr @io pdrÊirc dtlib do E|OO ..F isual ão d. oneem
VCil - Us*ãô pârâ c.bú ori, pr-rEi.o d gib do OOO ..i. diÍqenb

Mls. MÉrâ

SERVICOS MENSAIS

I3,4ssp
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Setor de Lic

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0610612014.

De: Setor de Llcltações

Para: Departatreato de Co ntabtlidade

Assunto: Coatrataçôo de empresa para forneclnêato de ilternet
banda larga.

Senhorita Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotaçáo orçamentária para contrataçáo de empresa purra fornecimento de
internet banda larga para o prédio da Prefeitura Municipal, conforme
solicitaçáo feita pelo Sr. Antônio Carlos Bignardi, Secretário de
Administraçáo, num valor estimado de R$ 1.625,00 (um mil, seiscentos e
vinte e cinco reais), mensais, durante 24 (vinte e quatro) meses, totalizando
R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Sendo o que se apresenta pâra o
momento.

Atenciosamente,

LuôtL
çÕes

Rua WalfÍedo Bittencourt de Mora€s tro 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250{00 Nova Santa BáÍbarq
Paraoá - E-mail - licitacao@nsb,pr.gov.trr - w*rp.nsb.pr.8ov.br

I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Prefeito Municipal

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 0610812014, informamos a existência de previsâo de
recursos orçamentários para contrataÉo de empresa para fornecimento de internet
banda larga para o prédio da Prefeitura Municipal, conforme solicitaçâo feita pelo

Sr. Antônio Carlos Bignardi, Secretário de Administração, num valor estimado de
R$ 1.625,00 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais), mensais, durante 24 (vinte e
quatro) meses, totalizando R$ 39.000,00 (trinta e nove mii reais).

Outrossim, inÍormo que a Dotação Orçamentária é:

03 - Secretaria de Administração;

001 - Secretaria de Adminishação;

04j22-0070.2006 - Manutençâo das Atividades da Secretaria de Administração;

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 360.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 06 de agosto de2014

Atenciosamente,

Lau
Contadora/CRC

Rua Walfredo Bittencourl de MoÍaes no 222, Cenrlo, Fone 43. 3266.8100, CEP ' E6.250-000 Nova Santa Btubara'

Paraná - UgyasbeI4g!ü

t
Campos



PREFEITURA MUNICIPAL 08
NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA }NTERNA

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 07 1081201 4

Prezada Senhora,

03 - Secretaria de Administração;

001 - Secretaria de Administração;

04.122.0070.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 360.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cri uditk
Setor de Lic S

Rua Wdfiedo Bittencoun de Mol-des, 222 - Cep. 86250-000 - FoneiFax (043) 3266.81 00 - c.N.P.J. N,' 95.56r.080/000l-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Antônio Carlos
Bignardi, Secretário de Administraçáo, solicitando a contratação de empresa para
fornecimento de internet banda larga para o prédio da Prefeitura Municipal, num
valor estimado de R$ 1.625,00 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais), mensais,
durante 24 (vinte e quatro) mesês, totalizando R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsáo orçamentáÍia
através da dotação:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone lEax 1043) 266-1222 - CNPJ N.. 95.56í.080/0001-60

E-mail: plus@g!d!.qa4_E - Nova Sanla Báóara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitaçoes

PARECER JURíDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de 07 de Agosto de 2014, visando emissão de parecer sobre o processo de licitaçáo, referente à

Contratação de empresa para fomecimento de lnternet Banda Larga para o prédio da Prefeitura

Municipal, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração, sendo que o valor

aproximado será de R$ 1.625,00 (Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e a despesa será

suportada com recursos da Secretaria de Administração, conforme informação prestada pelo

Departamento dê Contabilidade do Município, atendendo ao contido no artigo 14, da Lei no

8.666/93.

Houve a 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 indicaçào dos recursos 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

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 8.666/93 e Lei Federal no 10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 27 de osto de 20'14

a
oAB/PR 48857

erer ra
ôí
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADODOPARANÁ

CORRESPOilDÊNCIA II{TERT{A

De: Prefeito Municlpal

Para: Setor de Licltaçóee

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PR.EGÃO PRESEI{CIÂL t" 4812OL4, que tem
por objeto a contrataçáo de empresa para fornecimento de internet banda
larga, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em todos
os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07 l2OO2, lÊí Federal n" 8.666, de 2ll06lL993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08l08l2O00, Decreto Federal
n" 3.697, de 2l I 12|2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol5l2Ol2, designando os
membros da Comissáo Permanente de Licitaçáo e Portaria n" 056/201 1,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Aúsos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para AS

Nova Santa Bár l08l2ot4.

ipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000

Nova Santa Bárbarq Paraná

L

,/
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVrSO DE LTCTTAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 4812014

Processo Administraüvo n,' 063/201 tl

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de internet
banda larga

Tipo: Menor preço, por lote.

Recebimento dos
12t09t2014.

Envelopes: Até às 13:30 horas do dia

lnicio do Pregão: Dia 1210912014, às 14:00 horas.

Preço máximo: RS í.625,00 (um mil, seiscentos e vinte e cinco
reais), mensais, durante 24 (vinte e quatro) meses, totalizando
R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horáio de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Sanfa Bárbara, srÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 2810812014.

Zacarias d b Gonçalves
Pregoeiro

Portaria 056/2011
)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Cenfo' t 43' 3266.8100' I - 86.250-000

Nova Santa Brírbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

u

1.
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Departamento Jurídico

Ref. Pregão Presenclal n" 48l20t4 - Contrataçáo de empresa para
fomecimento de internet banda larga.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato, atende às exigências da Lei Federal no 10.520, de
17lO7l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2110611993, Republicada em
0610711994, Decreto Federal n" 3.555 de 0810812000, Decreto Federal
n" 3.697,, de 2l lL2l2O00 e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PP.,28l08l2ol4.

dico
48A57

.A
ento
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N§VA SANTA BARBARA
PREFETURA N4UNICIPAL

esreoo oo peneruÁ

pnecÃo PRESENcIAL No 4glzot4
Processo Administrativo n.' 63/2014

ABERTURA DA LtctrAçÃo

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 licitaçáo, na modalidade pneCÃO PRESENCIAL, tipo Menor preço,
Por lote, que será regida pela Lei 10.520, de 17.O7.O2, Decreto 5.450, de 31.05.05 e,
subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para Contratação de empresa para fornecimento
de internêt banda larga., visando suprir as necêssidades da Secretaria de Administração, de
acordo com o presente Edital.

1.1 - No dia 1209/2014, às í4:00 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 participantes deveráo
apresentar envelopes fechados e indevassáveis até às 13:30 horas do dia 1A0912014, 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 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - PR.

2 - DO OBJETO

2.'l - O objeto da licitaçáo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
administraçáo, na Contratação de empresa para fornecimento de internet banda larga.,
conforme descrições constantes neste edital e seus anexos.

3 - DO CREDENCTAMENTO E§PECíFGO PARA O PREGÃO PRESENGIAL

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 Licitaçáo da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, sendo
que os interessados deverão se dirigir ao Setor de 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
itaca (ansb.or-oov.br ou através do site www.nsb.or.qov.br

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será permitida

maniÍestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela proponente, devendo ser
conferida ou outorgada procuração com poderes específicos.

Rua WalÊ€do Bittsncnut de Moraes r'222, Cenüo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Sõrta Bárbarq Paraná -
E-mail - liçitaçao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br

15
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lnício do pregão: Dia 12J0912014, às í4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: Até às {3h30min, do dia 12109t2014.
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NOVA SANTA BARBARA

3.2.1 - O referido documento deverá ser entregue à Comissão Julgadora, em
separado, antes da abertura do envelope "habilitaçáo" que será retido e juntado ao processo
licitatório.

3.22-Na hipótese do documento supra aludido não se apresentar em original, a
cópia deverá sêr 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 êmprêsas participantês farão o CREDENCIAi,IENTO antês da sêssão
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 outÍo documento equivalente, com fotografia.

3.5 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração,
sempre acompanhado do Contrato Social ou outro instrumento constitutivo da eventual
proponente, diretamente vinculado à correspondente naturêza jurídica, com poderes especíÍicos
para, além de representar a proponente em todas as etapaslfasês 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 prêço, desistir da intenÉo de interpor
recurso administrativo ao Íinal da sessáo, 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 EITIPRESA CUtttPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAçÃO lFora do envelope - Confqme l\.ioddo AIISO M, apresentar
TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - Conf,rme l\ilodelo AI.IEXO V), os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (1) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2).

3.6 - Se o rêpresentante da empresa ostentar a condiçáo de sócio, proprietáÍio,

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de
procuração, deverá apresentar cópia do rêspectivo 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 prêenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não

haverá necessidade de apresentar cópia do contrato soclal no envelope de HABILITAÇÃO.

3.8 - A ausência da documentaçâo referida ou a apresentaçáo em

desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participaÉo 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

credorês, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de

constituição, estando também abrangidos pêla proibiçáo aqueles que tenham sido punidos com

E-mail - Iicitacao@nsb.pr.gov.br - wwlv'.nsb.pr.gov.br

2

Rua walfredo BittercouÍ dc Moraes Ír' 222, CenEo, Fonc 43. 3 266.8100, CEP - 86.250400 Nova Sarts Bárbara" Pamnâ -

esteoo oo panrulÁ
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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 APRESENTIçÃo ols pRoposTAs DE pREÇos E ENvELopEs DE
HABILITAçÃo

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

ENVELOPE-I.PROPOSTA
PREFEITURA TIUNICIPAL DE NoVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de iioraes, no 222.
Referente Pregão Preeencial no 48/20Í4
AbeÉuÍa dia 12/09/2011, às 11:00 hons

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

ENVELOPE - lt . HABTLTTAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo BittencouÉ de iloraes, no 222.
RôfeÍente Pregão Presencial no 4812A14

Abertura dia 12/09/2011, 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 Razão Social do Proponente. ou escrito mêcanicamante.

4.2- Nos ânexos deste Edital, contém a relaçáo detalhadâ 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):

| - 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, êntregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA,
com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento
de proposta (Anoxo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente,
entregue dentro do ENVELOPE 01 - 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 edotado;

nú ÚalÊedo gittencaurt de Moracs no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - t6.250{00 Nova Santa BáÍbaE, Pârâná -
E-mail - licit cao@[sb.or.eov.br - ww1,v.nsb.pr.gov.br

3

PREFEITURA IilUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRÁNA

d) Descriçâo detalhada dos serviços oferecidos;
e) Preço mensal e pÍeço 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 êm nome da empresa),
preferencialmente no Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se ê3tê estivêr incompleto,
ou não for po$ível êfotivaÍ a leitura dog dadoa, impllcará na desclasslficação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arguivo 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 contrato as quais ficarão a cargo da futura
contratada;
Vll - Náo serão levadas em consideraÉo quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especiÍicaçóes exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no êndereço eletrônico
www.nsb.or.oov,br, na guia Licitações/Pregões, onde também êncontram-se disponíveis o
Programa EsPropostas que dieponibiliza o pÍêenchlmento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE no 0í;

4.3 - O Envelope de Habilitação (Envêlope ll), deverá ser apresentado em

envelope Íechado e indevassável, com os seguintes documentos:

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

. Certidão Negativa de Débitos e ContribulçÕes Federaig e Divida Aliva dal
União;

. Certidão Negativa de Tributos Estaduais;/
' Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários e lmobiliários com a-/

Fazenda Municlpal da sede da Empresa proponente;
. Prova de situaçáo regular perante o lnstituto Nacional da Seguridade social/

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

por Tempo de Serviço (FGTS);
. Cêrtidão Negativa de Débltos Trabalhistas (CNDT) - Prova de z

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa, nos teÍmos do Título Vll'A

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5'452'

de 1q de maio de 1943. (NR).

4

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.81 00, CEP - t6.250{00 Nova Santa Báôara' Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.bÍ - www.nsb.or' gov.br
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. Alvará Sanitário (ou Llcença Saniüária) da empresa licitante, expedido
pela Vigilància Sanitária Estadual ou Municipal.. Declaraçáo do licitante de não haver fato superveniente à sua habilitação,/
que impeça a participação nesta licitação (Contume tnoddo ANãO);

. Declaração dê não parcntesco (Conbrne moddo Al.lE@I /

. Declaraçáo do qÍnpri'neíb ao dispodo m ãtilo P, inc. )0«lll da Consffr,riÉo Federí
quarúo à gcritiçao de t"balho ndrÍno, per[mo or irsaltbe a menores ê dezoito anos

e qua§rcr tabalho a rnancres de 16 ane, sdto na corÉiÉo de aprendz, a pdts de 14

arm (Confuime modelo ANE(OL
o ldenüficação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto de

constituição societária designar, bem como a qualiÍicação da pessoa que
assinarão instrumento contratual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do certame. Referidas informaçôes poderáo ser prestadas
através de Declaraçáo a ser assinada pelo Representante Legal da
Empresa, podendo ser utilizado o (Confume moddo AtlE@); (a não

apresentação desta declaração náo implicará na desclassificação do
licitante no certame);

4.4 - A apresentaÉo dos documentos mencionados constitui-se em requisito
essencial para a habilitação dos conconentes;

4.5 - As certidôes apresentadas pelo licitante que não tragam sua validade expressa
serão consideradas pêla Comissão de Licitação, válidas por 60 (sêssenta) dias da data da
expedição.

5 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.1 - O Preço estimado para a contratação é de R$ 39.000,00 (Trinta e

5.2 - Os pÍeços propostos deveráo 3er íInais, êm moeda nacional,
incluindo toda o qualquêr despesa com tributos e fretes, assim como contor somente duas

casas dêcimais, não sendo admitldos valores simbólicos, irrisórlos ou iguais a zero,

ensejando a desclaseifi cação,

5.3-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual, todas

as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas na licitaçâo (artigo 54, inciso xiii da lei no

8.666/93)

5.4-Os preçc peírnanecêrão fxc e não serão Íeajl'Mc drante o paÍodo

oonbat.ral.

6 . DA DESPESÀ ORçAMENTÁRIA

6.'t -Ad com a rêsênte li conerá à conta da Dota o

DOT ÔES

360 lo3.001.04. 1 22.0070.02006 lo2014

E-mail - licitecao@nsb.or.cov.br - www.nsb.or,qov.br

5

Rua Waltedo BittercouÍt de Moraes no 222, CenÍo, Fooe 43. 3266.t100' CEP - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -

Nove Mil Reais).

lFuncional programátícü
I

da despesaicÍo dâ
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z - ABERTURA Dos ENvELopEs pRoposrA DE pREços 1r1 r sessÃo DE LANcES
7.í- Compete ao PREGOEIRO procêder à abertura dos envelopes de propostas de

Pr6ços (1), conservando intactos os envelopes Documentos de Habilitaçáo (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 procêderá à abeÉura dos envelopes contendo as Propostas
de Preços e classificará o autor da propota dê menoÍ prêgo ê aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superlores em até 10% (dez por cento),
relaüvamente 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 quê seus autores paÉicipem dos
lances verbais, quaisquer que seJam os preços oferecidos nas propostas escritas.

proponentes,

decrescentes;

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

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 proclamaçáo 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

apresêntado pelo licitante, para eÍeito de ordenaçáo das propostas;

7.8- É facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor 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 classiÍicada, quanto ao objeto e o valor, decidindo
motivadamente a respeito;

8 - ABERTURA DOS ENVELOPES DOGUMENTOS DE HABILITAçÃO {2}

8.1- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o Envelope

Documentos de Habilitação (2) do licitante que â tiver formulado, para a confirmaÉo de suas

condições de habilitação;

Rua Waltedo Bittcncourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43.3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Btubar4 Par"ná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - umv.nsb,pr.gov,br

6

7.7 - Caso não sejam ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço e o vâlor estimado para a contrataÉo;
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8.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será
declarado vencedor, sendoJhe adjudicado o objeto do certame.

8.3- Se a oÍerta náo 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 ADíIINISTRÂTIVO

9.1- 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.Í.'l- Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer
etapa/fase/procedimento do PREGÂO, a proponente interessada deverá manifêstar-se imediata e
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razôes em ata, juntando

memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da oconência.

9.1.2- As demais proponentes Íicam, desde logo, intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a coÍTer no término do prazo do
RECORRENTE.

9.1.3- Após a apresentação das contra-razóes ou do decurso no prazo

estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisáo ou
encaminhá-lo, devidamente inÍormado, à Procuradoria Juridica para decisão.

10 - HOÍT'IOLOGAçÃO E ÀDJUDTCAçÃO

10.'t- Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO, após parecer da

Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa/profissional 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 proponente vencedora.

10.3- 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.

í1 - OO CONTRATO

1 'l .1 - Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3 (três) vias

rguars.

í1.2- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá

manter as mesmas condiçÕes de habilitação;

nua watêOô Sittencourt de Moraes no 222, Cenúo, Fooe 43.3266.8100, CEP'86.250'000 Nova

E-mail - licitacao@rsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov-br
Santa Bárbara Paraná -

11.3- Quando o proponente vencedor não apresentar situaçáo regular no ato da

assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçáo, para

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabiveis.
7
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11.4 - O prazo de duração do contrato a ser firmado entrê as partes será de 24
(vintê quatro) mesês, contados a paúir da data de assinatura, podendo sêr pronogado por
conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

i2-pRAzo E LocAL DE tNsrRÂLAçÃo

12.1- A instalação deverá ser feita em no máximo 02 (dois) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato. Com fomecimento de equipamento de acesso a
internet EDD em comodato necessários para entrega do serviço.

13. DO EDITAL

13.í- As impugnações ao ato convocatório do Pregão seráo 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.or.oov.br

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

13.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 píoposta.

í4 * DA§ PENALIDADES

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

estarão sujeitas as seguintes penalidades:

14.1.'t- Deixar de apresentar a documentaçáo exigida no certame: suspensão do

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

14.1.2- Deixil de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);

suspensão do direito de ticitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de

10% sobre o valor total do empenho);

14.1.3- Executar o objeto com inegularidadês, passÍveis de coneçáo durante a

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

Art.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 cerí.ame, ensejar o relardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, compoáal.se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ticará impedido de
licilar e contratar com a União, Esúados, Distlto Fêderal ou llunicípios e, será
d*credenciado no Sicaf, ou nos sísÍern as de cadastramento de fornecedor* a que se
referê o inciso XV do ad, 4 dasta Lel, pelo prazo de até 5 (clnco) anos, saz, Preiulzo das
multas previstas em edltal e no contÍato e das dorrrais cominações lêgais.

E-mail - ligllaçlq@E$.pregllbJ - w$'r,v.nsb,pr.gov.br

8

Rua Walfredo Bitlencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova santa B&bâr4 Par&á -
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14.1.4- Multa dê 1% (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 unitateral do contrato pela Administração e da aplicação das
sanções previstas neste êdital e na legislação inicialmento citada;

14.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçôes da contratante,
pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica 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 contrâtual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos
não era possível evitar' ou 

''o"o''' ,u - ,,aposrçÕEs FrNAs

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

15.2- Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobrê esta licitaçáo seráo
prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, Cento, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone: 43-3266-
1222 ou por E-mail: licitacao«Dnsb. or.qov. br- O horário para atendimento é de segunda a sexta-
feira das 08:00 às í2:00 horas e das 13:00 às 't7:00 horas.

15.4- Aplica-se nos câsos omissos, o disposto na Lei Federal '|.0.520102,

subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

15.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os
procedimentos que orientarão o presente pro@sso licitatório até a assinatura do respeclivo

contrato administrativo. Alegaçóes dê desconhecimento destas instruções, bem como das

disposições legais acima especiÍicadas, não serão aceitas como razóes válidas para iustiÍicar
quaisquer enos ou divergências encontradas em seus documentos de habilitaçáo e/ou propostas.

,15.6- A participação do licitante nestê pregâo implica na aceitação de todos os

termos deste Edital.

15.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado do

Paraná, para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas de§te Edital'

Nova Santa Bárbara, 2810812014.

E-mail - licitacaotânsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.qov.bÍ
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15.3- Na contagêm dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento.
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Secretário inistração

Rua Walf.edo Bitteocoüí de Moraes n" 222, Cenuo, Fone 43. 3266.t100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL 4812014

ANEXO I

TERÍrrO Oe nerenÊtcn

í,í - A presente licitaçáo destina-se à Contratação dê emprêsa parâ
fornecimento de internet banda larga., destinado a atender as necessidades da Secretaria de
Administração, de acordo com as caraclerÍsticas descritas neste Termo de Referência e demais
anexos.

3,í - Os serviços deveráo ser prestados conforme especificado no edital

convocatório.

3,2 - As empresas que náo puderem atender aos requisitos solicitados pelo

presente certame, deveráo abster-se de cotar.

3,3 - Prazo de instalaÇão: A instalação deverá ser feita em no máximo 02

(dois) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato. Com fornecimento de

equipamento de acesso a intemet EDD em comodato necessários para entrega do serviço.

3.3.í - O não cumprimento do prazo estipulado, bem como para demais

descumprimentos de quaisquer normas estabelecidas no presente edital, implicará multa

conforme a Lei.

11

Rua WalÊedo Bitteocourt de Moraes no 222, CetrtÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - t6.250{00 Nova Santa B&bara, Paraná -
E-mail - licitacao@asb.pr.eov.br - w$'\t.nsb.pr.eov.br

1 - OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAçOES E CARACTERTSTTCAS DO OBJETO

OTE: 1 - Lote 00 Í

I oll S FORNECIMENTO DE INTERNET
BANDA LARGA Link dedicâdo com
conectividade através de fibra óptica,
velocidade de 10 MBPS full (1oMBPS up
x í0 MBPS down), com garantia de
banda larga '100% de velocidade
contratãda, disponibilizaÉo de no
mlnimo 5 endereços ip Íixo, seíviços de
DNS para consulta, inÍraestrutura de
ponectividade e fomecimento de
êquipamentos de acesso a intemet EDD
em comodato nêcessários para êntrega
do serviço contratado.

24,00 MESES 1.625,00 39.000,00

TOTAL 39.000,00

3 - D|SPOS|ÇOES GERATS

ittenr jCóitrg<.: lNorrie rjr: pÍa,dr.rroieúrvrço

' irlo i

l.*-r,,t.'; I

i"'--,-.-,1: iireív{çc I

Un rr!ade lPieço

lrnáxrmo

iPrel:o
it0tal
I

I

má islo

I
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3.4 - Do prazo de vigência do contrato: O prazo de duração do contrato a ser
firmado entre as partes será de 24 (vint6 quatro) meses, contados a partir da data de assinatura,
podendo ser prorrogado por conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no.

8.666/93.

3.5 - Quaisquer dúvidas referentes ao objeto desta licitaçáo poderâo ser
sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor dê Licitaçôes, Contratos e

Compras, através do teleÍone (43) 3266-8100, ou pelo E-mail: licitacao@nsb.or.qov.br

E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov,br

t2

Rua Walfredo Binencouí de Moraes no 222, C€ntm, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 NoYa Santa Bárbara Paran í -
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ANEXO II

EDITAL oe pRecÃo pRESENctAL No 48/20,t4 - sRp

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP48201 4_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Ceoüo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Sanla Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wvrr.nsb.pr.sov.br

13



PREFETURA MUNICIPAL ?g
NOVA SANTA BARBARA
ESÍÂDO DO PARANÁ

ANEXO m

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20í4. SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-sê com o nome:
PROGRAMA DE PREENCHIÍI|ENTO DE PROPOSTA.oxe

Rua Walfredo Bittencouí de MoÍaes oo 222, CsotIo, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paranâ -
E-mail - licitacso@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.eov.br

74
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EDITAL oe pRecÃo pRESENctAL No 48/20í4 - sRp

ANEXO IV- INSTRUÇÔES PARA PREENcHIMENTo DE PRoPoSTA

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

digitaçáo das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAilA DE PREENCHIilIENTO DE

PRoPosrA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome pp482014_ANExo2 AReulvo
DIGITAL DE PROPOSTA,êsI

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 PP482014_ANEXO2_AROUIVO DlctTAL DE

PROPOSTA.osI. Primeiramente copie os dois arquivos para sêu computador. Abra o arquivo

PROGRAMA DE PREENCHIii|ENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o progÍama esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botao lf

?9

í.
qÀ?t,nÔln?od.2!6 I vúrlor t,1.0.3

Rua Walt€do BittencouÍ de Momes no 222, CentÍ,o, Fone 43. 3266.8100, CEP - t6.250-000 Nova Sarta B&bar4 PaÍaná -
E-mail - licitacao@Ílsb.pr,eov,br - www.nsb.pr.eov.br
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E localize o arquivo PP482014_ANEXO2_ARQU|VO DtctTAL DE pROpOSTA.est.

serão liberadas as opçôes para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Clique no botão $ oadc do irmceoor

Vai abrir a janela:

Preencha os campos, lembrando que os campos com (') são de preenchimento obrigatório

Clique no botão

Rua Walfredo BittencouÍ dc Mora€s ro 222, Ceuuo, Fone 43. 3266.8100, CEP - t6.250{00 Nova §anta Biárbar4 Püaná -
E-mail - licitacao@rsb.pr.sov.bÍ - www.nsb.or,qov.br
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (-) sâo obrigatórios. Depois feche este

formulário e fechê também o formulário de dados do Íomecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opÉo de cadastrar a marer e o preço unitário de cada

produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão
(* lmprimi propetE

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

§ §,unarp9ro11 
-- J

Se o preenchimento estiver coneto, será apresentada a janela:

Ntr

Y

;.ô- f- -

lÉlC

Cút. Múi+d d. ltir.íã

Fr.Ío Iúd do rlaâr lE,m!

E$ràê

LrrcáD

2501F,10 Füic.1

Nr tit!ç,& Elgcí(úrffi5 rE

iü'/AL\trLÁ'jF150i131
t : stfi']lgl cE MÁo oE otnr. rE vr,rtuaq o o aogt

1.M) PAÂ

t.Ím uil
2S,(E)
a5.Im

2S.m
45.Íma6,@

{i lnshi ropo'tcS â.*a prçoga

Yúr&::,t,0,3Ecd.Íro gÍtã:r.í . l^r...qdúo.(qn.br

! gs",

fu.d., Í de lüEio d. ãm

E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.sov,br
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O arquivo foi gerado com sucessol

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP48201.1_ANEXO2_ARQUIVO

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

ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, enhar em contato com o Oepto de Licitações da

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

licitacao@nsb.or.oov.br

Píopost€ lràvôdà sm Cr\Prúpostô.ed lll

'lj

E-mail - licitacao@nsb,pr.sov.br - www.nsb.pr.eov.br
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NOVA SANTA BARBARA
PREFBTURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARÂNA

4 - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS

MODELO DECLARAçÃO DE FATO SUPERVENIENTE

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo
Licitatório, PREGÃO PRESENGIAL No 48/20í4, junto ao MunicÍpio de Nova Santa Bárbara que a

empresa inscrita no CNPJ sob o no ..............., até a prêsente data não recebeu
dêste ou de qualquer outro órgáo da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO
TEMPORÁRA, de participaçáo em licitaçÕes e/ou impedimento de contratar com a administraçáo,
assim como não ter rêcebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a

administração pública federal, estadual, ou municipal ê do Distrito Federal, náo havendo assim
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade

de comunicar ocorrências posteriores.

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

Assinâturâ
Nome

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

E-mail - !!d@@@Jú!r8oy& - www.nsb.or.gov.br
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Rua walfredo Bitteocoufi de MoraÊs no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP ' E6.250{00 Nova Santa Bárbara, Parará -



PREFEITURA MUNICIPAL 3 4
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRANÁ

MODELO DEGLARAçÃO DE QUEM ASSTNARÁ O CONTRATO

Declaro, sob as penas da Lei, ê para os devidos Íins, que os sócios proprietários (ou quem o
estatuto de constituiçáo societária designao, da Empresa inscrita no CNPJ no

com sede na Rua são os Srs.
completos)_.

Dêclaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pelo
Pregão Presencia! no 48/20í4, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Sr.

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

Por ser verdade, firmo a presente.

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Reprêsentante Legal)

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

nomes

E-mail - licitacao@.trsb.pr,qov.br - wwrr,nsb.pr.sov.br

20

Rua walÊedo Bittenc!üd de Moraes n" 222, Cenúo, Fone 43. 3266.81 00, CEP - E6.250-000 Nova sants BáÍbêr4 Paraná -



35PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRANÁ

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS OE HABILITAçÃO
(Apresentar fora dos ênvelopês de proposta e habilitação)

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ no

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador da
RG no................ ê do CPF no....................... declara que " Atende Plenamente"
aos requisitos de Habilitação, conforme êxigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federâl no
'10.520, de l7 de julho de 2002.

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

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

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

E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br . w$rv.nsb.pr.sov br
Nova Salta BfubaÍ4 Paraná -

2r

[uá Waltedo Sittencoun de Moraes no 222, Cenüo, Fon€ 43. 32ó6.8100, CEP - E6.250{00
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PR EFEI TU RA Ili4UN I CI PAL

A empresa
representada pelo(a) Sr.(a)
(CARGO), portado(a) do R.G. no

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

MODELO DE CREDENCIAI,IENTO

PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20ílT - PIIINSB . TERMO DE CREDENCIAMENTO
(AprêsêntaÍ fora dos envelopes de proposta e habllltação)

com sede na CNPJ n.o

CREDENCIA o(a) Sr.(a) _ ,

e C.P.F. no pata
representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitaÉo na modalidade Pregão
Presencial no 4812014 - PMNSB, Contratação de empresa para fomecimento de internet
banda larga., podendo Íormular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerontes ao
certame, inclusive interpor e desistir de rêcuÍsos em todas as fases licitatórias.

Local, data
Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

(Obs: Não usar o Timbrê da Prefeitura ilunicipal.)

E-mail - licitacao@rsb.pr.gov.bÍ - www.nsb.Dr.qov.br
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PREFBTURA IV1UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PÀRArrlÂ

MoDELo DE DEGLARAçÃo 1 lnr. 70, tNc. )oum 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 Íins do disposto no
inciso V, do aú.27 da Lei Federal no 8.666, de 2'l de junho de 't993, acrescido pela Lei no 9.854,
de 27 de outubro de í999, gue nâo emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a
partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Nova Santa Bárbara, _ de _ de _.

Assinatura
Empresa
Rêpresentante Legal
Cargo
RG

CPF

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

E-mail - licitacao@rsb.pr.eoY.bÍ - www.nsb.pr'gov br
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Rua Walfiedo Bittencouí de Moracs no 222, Centro, Fone 43 . 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa BárbaÍÀ Panná -



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA 3 8

TIINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE NovA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOTE>, TENDO POR OBJETO A
coNrnlrlçÃo DE EirpREsA PARA FoRNEclilENTo DE TNTERNET
BANDA LARGA.

Rêferente Pregão Presêncial n.o 48/2014

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 4812014, de um lado, a PREFEITURA DO MUNTCíP|O DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o no 95.56 '1.080/0001-

60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara,
Paraná, neste ato represêntado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,
casado, portador do R.G. no ..-.__, SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmentê 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 CNPJiMF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei
8.883/94 e posteriores, ajustam ê celebram o presente contrato, dê acordo com as seguintes
cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a fomecer intemet de banda larga, conforme
consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 4812014, conforme especificado abaixo:

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara, Paraná -
E-mail - licitacaoânsb.or.sov.br - \r$'w.nsb.Dr. gov.br

1 - Lote 001

MESES 1.625,00 39.000,00I FORNECIMENTO DE INTERNET
BANDA LARGA Link dedicado com

nectividade através de fibra óptica,
locidadê de 10 MBPS full (10MBPS

p x 10 MBPS down), com garantia de

mínimo 5 endêreços ip fixo, serviços
NS para consulta, infraestrutura de

EDD em comodato necessários para

6273 4,00

nda larga 100% de velocidade
, disponibilizaçáo de no

nectividade e fornecimento de
de acesso a internet

a do servigo contratado.

39.000,00TOTAL

?4

5. MINUTA DO CONTRATO

Iteúr

I

lco«iiao
loo - iNcm,,:) do píúdutú/sÊrviçü

I

iQLrânüdadú liL n'oa4e lPreçr., iírreço

I I lo,ár'rr'o ln',árrno 
total

ttl,llttluroriutol
lserviÇo



PREFEITURA MUNICIPAL 3 I
NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO PARÂNÁ

CúUSULA SEGUNDA - PRAzo E LocAL DE INSTALAçÃo

A instalação deverá ser Íeita em no máximo 02 (dois) dias corridos, contados a
partir da assinatura do contrato. Com Íornecimento de equipamento de acesso a intemet EDD em
comodato necessários para entrega do serviço.

ParágraÍo Único - No ato da prestação do serviço os mesmos
deverão passar por avaliação de uma Comissão constituída pela
Administração, que deverá atestar se o mesmo atende as
caracterÍsticas constantes neste edital.

CúUSULA TERCEIRA. Dos ANExoS GoNTRATUAIS

Fazem parte intêgrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial N.o 48/2014 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de _.

PARÁGRAFO PRIÍúEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que
os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contráo, definirem seu objeto e a sua perfeita
execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os
anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERGEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reunió€s 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.

GúUSULA QUARTA. DO PREçO

Para a prestaçâo do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE
se obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de R$
<VALORCONTRATO>(<VALORCONTRATO#E>).

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

O pagamento oconerá após a prestaçáo dos serviços cotados, com a
apresêntação da respectiva Nota Fiscal, e logo após a aceitaçáo da nota pela secretaria

solicitante lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo Íixo e irreajustável.

PARÁGRAFo ÚNtco . A CoNTRATADA se compromete a emitir a

respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

Rua WalfÍÊdo Bittencout de Moraes no 222, Ccnüo, Foüe 43. 3266.E100, CEP - 8ó.250400 Nova Sana Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr,eov.br - wnrv.nsb.pr.eov-br

25



PREFEITURA MUNICIPAL 40
NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARÀNÁ

cúusuua sExrA - DA REsctsÃo coNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administraçáo, 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 autorizaÉo escrita e fundamentada
das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da AdministraÉo.

PARÁGRAFO ÚN|CO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,
além de multa de 20olo (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e
demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sançôes:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participaçâo em licitação e impedimento de
contratar com a Administraçáo pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo
Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da puniçáo ou, até que

seja promovida a reabilitaçâo perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponentê ressarcir a

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

GúUSULA sÉflMA. DAS SANçÕES

Em ocorrendo inexecuçáo e/ou descumpÍimento das obrigações assumidas
neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por

indenização integral. Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula
penal, pelo valor de 20olo (vinte por cento) da avenga.

CúUSULA oITAvA. DA DoTAÇÃo ORçAMENTARIA

As despesas deconentês desta Licitação conerão por conta da
entária no.

CúUSULA NoNA. DO PRAZO DE UGÊNCN.

O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de 24 (vinte
quatro) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser pronogado por

conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

Rua walfredo BittencouÍt de Morâes n" 222, CenhD, Fone 43 . 326ó.8 I 00, CEP - t6.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@rsb.pr.qov.bÍ - www.nsb.pr.eov.br

d
DOT

2014 h6o Ios 001.04.1 22.0070.02006 lo
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PREFEITURA MUNICIPAL 4t
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNÁ

GúUSULA DÉGIMA. Do FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Sena - Paraná, para a
solução das questóes oriundas do presente contrato, com exprêssa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

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

vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbarâ, aos _ de de

PreÍeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Secretária de Administração

E-mail - Lgrleg@@lsbpÍ,goJÀ ' www nsb.pr.gov br
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TCEPR

Detalhes processo licltatório

EÍtidade Eecuto.ó tlj{tcÍpto D€ inVA SA}íTA BARBARÂ

l,lo li.ibóo/dispensà/ríÊxiglbiiidade* 48

FIcZ3ldôdêr Fregão

ttumêro edltayprocesso* ..T_1 
-__ ,

DesdiÉo ResunUa do Obje'to. Cont a6ção Oe empresa pãÉ Íq-nêdm61.to de 6pmet ba116ã târgá

Formô de AvôIção

Dotàção orçarnentirià* 03ccr04122cc7c200633903S0C00

Preço i'nárjmo./Íteferêncja de preço - 39.000,00

Rt*

Oata de tançan'lento do Edbi :2BlOgl2C14

Etô dã Ábeítura das Propostas 1AiO9,/2014 2tlC$.i2014

-1

I

Dab Reqisfro

Dota Regisü§ IDEüi da Àbertura das Propo§as

Data Cancêlamentú

CPÉ 427!.5r2954 {!ggpj,li)

IEJET+r=E



PREFEITURA MUNICIPAL
á3

DATA: 28/08/2014

7

NOVA SANTABARBARA

DE: SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PAFTA: ANTÔNIO GARLOS BIGNARDI - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAçÃO

ASSUNTO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÂO

Sr. Secretário,

Venho por meio desta informar a data de abertura da próxima licitação
relacionada com a Secretaria de Administração.

lnformo que Vossa Senhoria ou um funcionário nomeado para tal deverá
comparecer na data e horário abaixo especificado, momento em que será feita a abertura
das propostas de preço e documento de habilitação.

O não comparêcimênto é de responsabilidade de cada secretário (a).

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a
oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.

Atenciosamente,

8^b:

"fl
Ir''l

Ela e Cris uditk
ü I icita S

Recebido por:
Nome Assinatura Data

MODALIDADE N" DATA OBJETO
Pregão Presencial

n" 4612014
Dia í1109/20í4, às

14:00 horas, na
Prefeitura Municipal

Aquisição de gêneros alimenticios.

Pregáo Presencial
n" 4812014

Dia t?09/2014, às
14:00 horas, na

Prefeitura Municipal

Gontratação de empresa
fornecimento de internet banda larga

para

Bárbara Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - Site ' www.nsb.or.&ov.br
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Nov. StÀr! Báô..!, 28r'084014.
Zrc.d.i dG Abr.u Gorç.lv..

Presoêno
Port Íir n" 056201 I

Rt t68,00 - !262i,20ra

I Morzeres

Horo_LocaçÃo pRocEDtxEllro ucÍÍaÍôruo N. o6í20.t4
PREGAO PRESE CIAL N. $/20'ta OBJETO: AquisiÉo d6
€quipamêntos rodoüáÍios, cônÍoím6 Convânio SEDU 40/2014, a pedido
dâ S€.retaÍia Munidpal d6 Seúde. Cofi bas6 nas inÍoÍmações
constântês do Procedimênto ucibtôílo N..065r'20.t4 e Pl6gão pr€s€ndd
N'. 38/20í4, poÍ brF do inci6o ÍV, ad. 7. do D6cÍ€!o 3-5552mO.
HOITOLOGA o píoc€dimonlo licitetóíio ôpigraíado. ConsidôÍândo o
julgam€nto das propostâs, lencôs o hsbilitsçáo a€6lizâdâ pslo prêgoêiío
assim adjudicada em sôssâo: ÊORNECEOOR LOTE I - RODO
SERVICE LTDA CNPJ NO 00.688.075/0002.98 NO VALOR DE
R$ 270.000.00 (ttuzentos s sotânt mal êâis) Po. fm, fce
opÍessam€írto corwocáde 6 píopo.lenle ecime dás§ficada, pârá â
êssinafura do rcspêclivo TeÍmo Contâfua|, nos têÍmos do art. ô4 câput
do citado diploÍna legel, 6ob âs penâlldades dâ Iei. Morôt6s, 27 d€
Agosto de 20í,í- HELOER TEOFILO DOS SANTOS Píeíeito Municipal
Oe MorÍêles
Ho o_LocaçÃo pRocEDrxENTo ucnAÍóRo M 065/20ía
PREGAO PRESENCIAL N. 30/201a OB.IETO: &uisiçáo de
squipamenlo íodoviáÍio. coníormc Convânio SEOU 65/2014, a pêdido
da SêcÍôtaÍia Municapal d6 Seúd€, no vêloí máximo aslimado de Rt
274.300,00 (duzontos o 6êt6ntâ o quatro mil o f6zêítc r6ais). Com
bâse nãs inÍoÍmações constentos do Proc€dlmsnto LjdtatóÍio
M.066/20í4 e Pregáo Prê§€nclel M. 39/2014, por íoÍça do inciso lV, ârt
7' do DecÍeto 3.55í2000, HOMOLOGA o procodim€nto licitatóÍio
eÍÍgraÍado. Conlrderando o julgaInonio das paopGtâs, lances e
hatilitâÉo íôâlizâda p€lo pí6go.iío assim adjudicâdâ êm s€ssão:
FORNECEDoR: LOÍE 1 - ROOO SERVICE LTDÀ CNPJ N.
00.688.075/0002-98 NO VALOR OE Rl 231.950,m (Duzênt6 e
lnnta o um mil novocontos 6 cinquênte r6eis) Por fim, fca
e)Qíessâln6nta coÍrvoc€da a píopo.ontê aome clâssificâde, pâra ã
assinaturá do ÍBsp€clivo Têíno ConlÍafud, írcs t6rmos do art. 64 cept t
do citâdo dipldna legal. sob 6§ ponâlidad€ô da loi. Mo.Íetes, 27 d6
AgGro de 2014. HELOER ÍÉÓFILO OOS SÂNTOS PÍ€ts o Munidpal
Oê l\rôíÍ€tss
EXIRÂrO COI{ÍRÁTO 

'l. 
ít0r201a - lD }{. t42f20í4. VI}iCULADO

AO PREGÃo PRESENGI.ÀL 
'I. 

.9,20í.. HoMoLoGÀDo EM
26/0€I/2014. CONTRÂTANTE: PREFEÍTURÂ MUNICIPÂL DE
MORRETES CONTRATADÀ HYGEA GESTÀO E SÀUDE
LTDÀ - ME, com regi3tro no CNPJ/MF sob o no
80.769.680/000r-4í. VALOR ÍOÍÂL OE R$ 1.270.000,00 (Um
milhão duzentcs e sôt6nta mil raab), pârã o pôrlodo de 06 m6sês,
côÍÍespondenie e coníomo âo cotrado na píopostâ de pÍ6çG da
CONIRATADA. O&IETO: ContrâlâÉo dô €mpr€sa paÍa preslâção de
s6íviços espe<jalizadG de 96ÍôÍrdâmenlo ô sxecução d€ diveÍsas
câtêgoÍiâs píofssioílais, a tltulo d€ compl€mentaÉo. perá o período de
06 (s€[s) mas63, êm etêndlm€nlo a S€crotãria Munidpa, dê Sâú(h,
conÍorme €spedficafd€3 co.rüdo3 noa ANEXOS, qu€ se pâÍt€6
integranB dôst6 Edilel. VIGÊNCIA: A virênda do pI€serlte contralo
s€á dê m (seis) meses a pâúí da &a a!3iôa&ra. OÀÍÀ 28/08/20í4.
ASSINADO POR: EXMO SR. HELOER ÍEÔFLO DOS SANTOS,
PREFEÍTO MUNICIPÂL E O SR. ÍHIÂGO GAYER MÀDU RE IRA
PELA EMPRESA HYGEA GESTÁO E SAUDE LTDA . ME.

Rl 340,00 - §59620Ía

I Noua §anta&drbaro

o MLTNICIPIO DE PALMÀS, €r.dô do PARÂNÁ tod público qü. füi Ít tirÍ,
l! la:lJ borr3 do dii 02 dê OUIUBRO do ,.o dÉ 2014, ü Av Clcvêllndir
n'521 cín PALMAS, PürDá, BEil, IoMADA DE PREÇOS p&! Conúilâçlo
tL cmp.Ess p.'. cÍnprlii.d! glob d! rE&rAI . Íúo d. ob6 F.3 comtruçno

dê êdifcslo d.stinsd. s Cêdro dê Convivêmi. pa'n idosos cm .31,utu! dc

corcrcto, com fcchârhrnro cm âlvenâtü dê tijolos revêstido! . msis s.Íviço3 de

cob.ítun clm .ltÍutuB d. Bldcira . aço, ielhas d. fbrociDcolq c.quâdna3 cm
:lünlíio ê üdm lêmp.md., instilÂçõ.s elit ica§, hidm sâíitÁrils ê pÉacnÉo d.
in êrdio.. püo c.*mico, pi úâd p6i!3gituo . ptvincnt!§,lo êit ÍD., d'im d.
muft. c.m Sr!d.r, coüíorli€ prljeiG . eac.i6.,rôe+ !.ü rÊ8iDÊ d. anpÍlitld.
poÍDíÉço 8lobd. tipo m.ao! p'!ço, dú) reSuintdr) ón(!):

Pf,ETTTTIIRA MI'MCIPAI DE PALMAS
avlso DE LlctTAÇÃo

EDIT T DI MMADÀ DE PREÇOS NC 7'OT{ - PMP PA.LMAS- PR

n' 5t - q'.e.

Sro 16é.

:rlr

Fl 120,00 - 83171/2014

I Polmas

^vtso 
DE uctr^ÇÃo

Ptr,GÃo ,nÍsÍ{c.rar. N. aínora - trt
Oür...: Aqd.*r. d! !a!.ro. rlhrlaldô..
Tilo: M..ü !.!ço, ,or it ú.
RêbilHto .b. Erv.lop6: Ata L ll:!C àors .i. .ü. lllot lola.
Ilicio & }rlsao: Dir ltrrrl0la, .. la:00 1o....
PEço rúim: § alJrséC (q.Íün . tD üI, otz.rt . . loEt . d.o É.t

bÍrqÉ.CalEúr4 p.dq& t Í óriht .o horirio d. .,P.di@r. o
PF .tur. r,{ui.iFl d. Novr S.!t 8Júür., rilo t Ru PUHo Dit@Ít &
MoIs !'221 Fb Íc: (4}]26ctlm). ,oí EDrit lt§tsrrg&Drbsl3a!íU a Fh
.it! BT.úb!r.@Yli
Novl Sdr! E&t-., 27$rl01a.
Z...rb d. ÀDnr G..$n-

Pdrrü n" 016|,0l I 
i§ io,!p - Brrttzota

A P.st T&nic., com itrtciío L.. ô Editrt e s€us ÍrspcctivB modclo6t âdcndo§

ê &cro6, pod.ri B.r .xlniDld! no €od!'!ço a.iDÂ indic{do r p.nn do dit 30 d!
A80610 d. 2014, no horlÍio c.m€rciâl e ssliá fomecid. Dcdi&ic . âpÍ..tnl!Éo do

Íecibo dc p!8.e€ato m vrlor d. RS - ( - r€âis). No crso d. cmptcst corD 3.dc fon
do Mutricípio d. P.lsl!!, r Plsú Téclica pod.d sêr adcuiÍid! âlrsr'á do corÍci.

m€di.lc o d.púilo do valor $pr.ciBllo i cooà Í' -, .aeo.i. -{o B.!co-, P.lm!§

- PüsDi - Br[iL qrudo d. soliciu§lo d. inesmr, ! cmFcsâ d.v.ít t êrü
o coupÍov.trt do @i!o cfe$do. Lfom'!õca .dicionris, óiüd.t ê pcdidoc

d. .s.bccirErlo d.vclrô rcr dnigidos À Col[i!s& dc Licit'çâô Ío aüêí.ço
.cinô ína|cioordo - Têhfmc ({X63263-7000), Í:u 04ó3261-7060 - "Ê!uil_
licilid.ín4pp.preovbr

PALM S,2l d.Âglao d.2014
HII]&]O ÀNDRASCHKO
PRTFEIO MTJMCIPAL

R, lao,oo . t2'§uit0r4
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Questionamentos Pregão Presencial 4812014
2

rafael.kamind<i@copel.com <rafael.kaminski@copel.com>
Para: licitacao@nsb.pr.gov.br

Bom dia,

Analisamos o Edital do Pregão Presencial4812014 e elaboramos os questionamentos abaixo:

Edital hem 1.2 - "A instalação dewrá ser Êita em no máximo 02 (dois) dias conidos, contados a partir da
assinatura
do contrato. Com fomecimento de equipamento de acesso a intemet EDD em comodalo necessários para
entrega do serviço."

^ Anexo l- Item 3.3 - "Prazo de instalação: A instalação de\êrá ser Íeita em no máximo 02 (dois) dias conidos,
contados
a partir da assinatura do contrato. Com bmecimênto de equipamento de acesso a intemet EDD em
comodato necessários
para entrega do seniiço.'
Anexo 5 - Minuta do contrato - Cláusula Segunda - A instalação de\,€rá ser êita em no máximo 02 (dois) dias
corÍidos,
contados a partir da assinatura do contrato. Com Íomecimento de êquipamento de acesso a intemet EDD em
comodato
necessários para entrega do seruiço.
É completamente inüárel atiur o seruiço no prazo de 2 (dois) dias conidos. A instalação de um link de
intemet poÍ
fibra óptica demanda laçamentos de cabos êm postes ê demora no mÍnimo 30 (trinta) dias para ser instalado.
Este prazo
solicitado é inexequílel por qualquer operadora ou pror,edor, a não sêr que este fumêcêdor já atenda a
Prefeitura
atualmente, o que caracteriza des\antagem competiti\E e Íere o princípio da isonomia. Solicitamos que o
pÊzo de 2

^. (dois) dias para instalação seja alterado para 30 (trinta) dias.

Anexo 5 - Minuta do contrato - cláusula de Reajuste
A Minuta do Contrato náo possui cláusula com possibilidade de reajuste após decorÍidos 12 (dozel meses de
contrato.
Pedimos a inclusão de cláusula com esta possibilidade, elegendo índice oficial (IGP-M, IGP-DI, lST, ou

INPC). Esta
cláusula é prática comum em contratos oriundos de licitação e a Copel Telecom, por indicação do Tribunal

de Contas do
Estado sempre exige que os contratos assinados possuam tal cláusula.

Aguardamos \ossa análise.
Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Rafael Massiero Kaminski
Analista Comercial de Negócios
Copel Telecomunicações S/A
Departamento Comercial de Telecomunicações
Diüsão de Vendas aos Grandes Clientes
Rua José lzidoro Biazetto, 158 - Bloco A - Sala 248

h@r/nril.goQle.co(rÍÍrEil/u/Íyti=2&i1G1,163514b4d&ús FÉ&s€rch=iíüdüF14821&dfa7s&siÍÍl=1i1821áa#a7e&siírl=l&1ffia,a 112

29 de agosto de 2014 09:09
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Mossunguê - Curitiba - Paraná
Fone: (4'l ) 333í3018

Esta mensagem e seus anexos foram wrifcados por software anti-úrus. Recomenda-se que não sejam
âbertos e/ou executados anexos de mensagens de conteúdo ou remetente du\idoso.
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Setor de Llcitaçõês - Prefeitura Municlpal do Nova Santa Bárbara
< licitacao@nsb. pr. gov. bÊ
Para: raÍael.kaminski@copel.com

Bom dia,

Vamos analisar os questionamêntos e em seguida entro em contato no\amente.

Obrigada.

Att,

Êm 29 de agosto de 2014 09:09, <Efael.kaminski@copel.com> escre\eu:

^ flexto dasmensagens anteÉores ocultol

Elaine Cristina Luditk
Setor de Licitaçôes
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 32e6{100

29 de agosto de 2014
09:11

t@/rÍdt.googte.cqrytiUuv?ui:2&jte1,t63614b4dAúEúFÉ&s€flch=iÍrboÉtF'14821&#a76&siÍÍl= 1&1ffi7&siÍíl=1&1ffii3 z2
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ÀYISO DE ALTERAçÃO Ix) EDTTAL DE PREGÂO PRESENCIÂI Tf
{8rr0la

A PÍ.fciún MuiciFl d. Nov. S.ntr BárborÀ Eslrdo ô Púarú lEâvés do
PÍEgocirD, dêsigne p.h Palâriâ tf {ts6/20r1, m üso d. nlr3 úribuiçõ6,
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL NO 48/2014
Processo Admínistrativo n.' ô3/20í 4

ABERTURA DA L|C|TAçÃO

lnício do pregão: Dia'1210912014, às í4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do dia 1210912014,

í -A Prefeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara, Estado do paraná,

através do Pregoeiro, designado pela Portaria no 056/2011, do senhor prefeito Municipal, toma
público que iarâ realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo ênor preço,
Por lote, que será regida pela Lei 10.520, de 17 .07 .02, Decreto 5.450, de 3í.OS.O5 e,
subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para Contratação dê emprêsa paÍa fornecimento
dê internet banda larga., visando suprir as necessidades da Secretaria de Administraçáo, de
acordo com o presente Edital.

í.1 - No dia 1210912014, às 14:00 hoÍas, na Câmara Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito na Rua Antonio Rosa de Almeida n' 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbarâ - PR,
será feita a abeÍtura do certame, sendo que as empresas ou profissionais participantes deverão
apresentar envelopes fechados e indevassáveis até às 13:30 hoÍas do dia 1210912014, 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 - Cento, Nova Santa Bárbara - PR.

2, DO OBJETO

2.1 - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
administração, na Contratação de empresa para foÍnecimento de internêt banda larga.,
conforme descrições constantes neste edital e seus anexos.

3. DO CREDENCIAMENTO ESPECíFICO PARAO PREGÃO PRESENCIAL

3.í - 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 Municipâl de Nova Santa Bárbara - PR, sendo
que os interessados deverão se dirigir ao Setor de LicitaÉo, nos dias úteis, das 08:00 às '12:00 e

das 13:00 às 1 7:00 horas, ou ainda poderão requeÍer o mesmo pelo e-mail

licitacao@nsb.or.qov. br ou através do site www.nsb. or.oov. br

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será permitida

manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela proponente, devendo ser

conferida ou outorgada procuração com poderes específicos.

Rua Wafi]edo BittencouÍt de Morâes rt'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - t6.250400 Nova Santa BáÍbala, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.sov.br

1
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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.

3.2.2-Na hipótese 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.

3.5 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração,
sempre acompanhado do Contrato Social ou outro instrumento constitutivo da eventual
proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica, com poderes específims
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 reduçáo de preço, desistir da intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessáo, assinar a ata da sessão, prestar todos os

esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos peÉinentes

ao certame. Deverá também, apresentar DECLARAçÃO DE OUE A EÍúPRESA CUTSPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAçÃO lFora do envelope - Confonne l\.roddo Ai.lgO M, apresentar
TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - Confurne l\rodelo ANEXO V), os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (1) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2).

3.6 - Se o represêntante da empresa ostentar a condição de sócio, proprietário,

dirigente ou assemelhado da êmpresa proponente, ao invés de instrumento públim de
procuraÉo, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento

equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exeÍcer direitos e assumir obrigaçóes

decorrentes de tal investiduÍa.

3.7 - Caso o Lic,tante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não

haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de HABILITAÇÃO.

3.8 - A ausência da documentação referida ou a apresentaÉo em

desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participaçáo da empresa neste

PREGÃO.

3.9 - Não será permitida a participaçáo de empresas estrangeiras que não

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

credores, dissolução e liquidaçáo, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de

constituição, estando também abrangidos pela proibiÉo aquêles que tenham sido punidos com

2

Rua WalÊedo Bittercouí de Mordes no 222, Centro, Fone 43. 3266.t 100, CEP - 86.250{00 Nova Santa

E-mail - licitacao@rsb.pr.qov.br - wrrrv.nsb.or.sov.br
Bárbara, Pardná -

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 outÍo documento equivalente, com fotografia.
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suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ou
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Adminislração pública.

4 _ FoRMA DE APRESENTaçÂo oes PRoPosTAs DE PREço§ 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:

ENVELOPE-I.PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222,
Referente Pregão Presencial no 48/2014
Abertura dia 1A09/2011, às 14:00 horas

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

ENVELOPE - II - HABILITAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo BittencouÉ de f,loraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 48/20í4
Abertura dia 12/09/2011, às 11:00 horas

ENVELOPE ll . HABILITAçÃO (onde deverá constar os

documentos exigidos na ltem 4.3 - Da HabilitaÉo);
* Deverâ çonstaL0glers9 dos Envelooes I e ll. timbre com

a Razão Social do Proponente, ou escrtto mecanicamente.

4.2- Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitaçáo
(Anexo l), o arguivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de pÍêenchimento de proposta

(Anexo lll) e as instruçôes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

| - 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), conÍorme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamentê, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA,
com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento

de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente,
entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na
proposta gravada em CD, constando:

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

b) Número do CNPJ/MF;

c) Número do Procedimento adotado;

3

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, CeotÍo, Fone 43 32ó6.t100, CEP - 8ó.250{00 NoYa Santa Báóara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - w§w'.nsb.pr.eov.br

NOVA SANTA BARBARA
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d) Descrição detalhada dos serviços oferecidos;
e) Preço mensal e preço total ofertado;
f'1 Prazo de validade da propostâ, 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.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se estc êstivêr incomplêto,
ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassiÍicação 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 contrato as quais ficarão a cargo da futura
contratada;
Vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que náo se enquadrem nas

especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Prêços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.oov.br, na guia Licitações/Pregões, onde tambóm êncontram-se disponlveis 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 Oí;

4.3 - O Envelope de Habilitação (Envelope ll), deverá ser apresentado em

envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:

. Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (GNPJ);

' Certidão Negativa de Débitos e Contribuiçõee Federais e Dívida Ativa da

União;
. Ceúidão 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) atraves 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 Trabalhistas (CNDT) - Prova de

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentaçáo de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n0 5.452,

de 1e de maio de 1943. (NR).

4

Rua Walfredo Bittcocout de MoÍaes no 222, Centro, Fonc 43.3266.8100, CEP - 86.250400 Nova

E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br nr pov hr
Santa Bárbar4 Paraná -
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o Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido
pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.. Declaração do licitante de não haver fato supêrvenientê à sua habilitaÉo
que impeça a participaçâo nesta licitaÉo (Confuime moddo AIIEXO);

r Declaração de não parentêsco (Gonfunne rroddo AI{E(O).
r Dechnção do ornpinento a dspodo m atbo f, inc rc«I da Coffiifo Feêrd,

qurio à pobiÉo de Fabatro nd.rno, per§ico or isalàe a nrernres ê dercito c
e quaEEr Éaho a mencres ê 16 arm, sahro na cord@ ê agare, a parlide 14

anc (Contunne tnodelo A}IqOI
o ldentificação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto de

constituiçáo societária designar, bem como a qualificaçáo da pessoa que
assinarão instrumento contratual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do certame. Referidas inÍormaçôes poderão ser prestadas
através de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da
Empresa, podendo ser utilizado o (Gonfurr moddo Al.lD(O); (a não
apresentação desta declaração não implicará na desclassificação do
licitante no certame);

4.4 - A apresentaçáo dos documentos mencionados constitui-se em requisito
essencial para a habilitaçáo dos conconentes;

Nove Mil Reais).

5.2 - Os preços propostos deveÍão ser Íinais, em moeda nacional,
incluindo toda e qualquer despesa com tÍibutos e fÍêtes, assim como conter somente duas
casas decimais, não sêndo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero,
ensejando a desclassiÍicação.

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)

54-Saá permitido o reajuste apôs í2 (doze) meses de vigência pelo IGPM

acumulado no periodo

6. DA OESPESA ORÇAII,ENTÁRIA

6.'1 - A des acoma resente licita o correrá à conta da Dot

5

DOT ÓES

JÔU loa.oor ú. r zz.oo7o.02006 lo2014

Rua Walt€do Bittencluí de MoÍaes no 222, Cenüo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova

E-mail - licitaçao@nsb.pr.eov.br - *r*rr.nsb.or.sov.br
Sânta BáóarÀ Paraná -

4.5 - As cêrtidões apresentadas pelo licitante que não tragam sua validade expressa
serão consideradas pela Comissão de Licitação, válidas por 60 (sêssenta) dias da data da
expediçáo.

5 - DO PREçO E DO PAGAMENTO

5.1 -O Preço estimado para a contratação é de R$ 39.000,00 (Trinta e

despesa
i

irrnal progrâmáticalciô da
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7 - ABERTURA Dos ENvELopEs pRoposrA DE pREços 
111 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 ficarão
em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APO|O.

7.2- O PREGOEIRO examinará as Propostas de Preços sempre levendo em conta
as exigências fixadas neste Edital e em seus anexos, desctassificando as propostas que não
atenderem as exigências.

7.3.í - Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas
nas condições definidas no sub-item anterior, o pregoêiro classificará as melhores
propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), paÍa que seus autores paíicipem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.4- Em 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 ordenaçáo 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 contrataÉo:

7.8- E facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor 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;

I - ABERTUR DOS ENVELOPES DOCUtIEiITOS DE HABILITAçÃO {2}

8.1- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o Envelope

Documentos de Habilitaçáo (2) do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de suas

condições de habilitação;

5 4

E-mail - licitacao@rsb.or.eov.br - www.nsb.pr.eov.br

6

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes no 222, Cenüo, Fone 43. 32ó6.t 100, CEP - 86.250400 Nova Santâ Btubar4 Paraná -

7.3- O PREGOEIRO procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas
de Preços e classificará o autot da proposta de menor preço ê aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superioÍês em até í0% (dez por cento),
relativamente à de menor preço.
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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.

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 final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do PREGÃO ou
que tenha(m) sldo 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 manúestar-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 oconência.

9.'1.2- As demais proponentes Íicam, 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-razóes ou do decurso no prazo
estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reíormar sua decisão ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à PÍocuradoria Jurídicâ para decisão.

r0 - HoÍrroLocAçÃo E ADJUDTCAçÃO

í0.1- Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO, após parecer da
Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa/profissional vencedora (o) do

certame.
10.2- A falta de manifestaçáo imediata e motivada da intençáo 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.

10.3- Existindo recurso e constalada 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.

11 - DO CONTRATO

1 1 .1 - Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3 (kês) vias

11.3- 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 p§uízo da aplicaçáo das sanções§abíveis.
7

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova Santa
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E-mail - ligiEç@A!§bp!ggtLbr - www.nsb.or. gov.br
Bárbar4 Paraná -

iguais.
1 1 .2- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá

manter as mesmas condições de habilitaÉo;
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11.4 - O prazo de duração do contrato a ser finnado entÍe as partes será de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser pronogado por
conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

12 - PRAZO E LOCAL DE INSTRALAçÃO

12.'1- A instalação deverá ser feita em no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir
da assinatura do contrato. com fomecimento de equipamento de acesso a intemet EDD em
comodato necessários para entrega do serviço.

13 - DO EDITAL

13.1- As impugnaçóes ao ato convocatório do Pregão serão recebidâs até 2 (dois)
dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através do fax (43) 3266-81oo
ou por E-mail: licitacão(An sb.or.oov.br

13.1.1- A petição será dirigida à autoridadê 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 realização 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 infraçáo,
estarão sujêitas as seguintes penalidades:

'14.1.'l- Deixar de apresentar a documentação exigida no cedame: suspensão 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);

suspensáo do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de

10% sobre o valor total do empenho);

14.1.3- Executar o objeto com inegularidades, passíveis de coneção durante a

execução e sem prejuízo ao resultado: adveftência;

Rua Walfrcdo BiÍeocourt de Momes n" 222, Cenüo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250{00 Nova Santa BáÍüara, Paraná -
E-mail - licitâcâolansb.pr.sov.br - w\Yw.nsb.pr.gov.br

I

ArL 7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua proposta, não calebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o ceúame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não manfuer a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude físcal, licará impedido de
licitar e contratar com a União, Esúados, Distrito Federal ou lrlunicípios q será
descredenciado no Sicaf, ou nos sisíem as de cadastramento de fomecedores a que sê
refere o inciso XV do art. 4 desta Lei, pêlo prazo de até 5 (cinco) aaos, sem prejuÍzo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagõeÀ, legais.
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14.1.4- Multa de'l% (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 AdministÍação e da eplicação das
sanções preyistas neste edital e na legislação inicialmente citada;

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

14.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigaçóês que

lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por

motivo de caso fortuito ou de Íorça maior, devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos
não era possível evitar, ou impedir.

í5 - DISPOSTçÕES R*lS
15.1- Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Adminiskação,

revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitaçáo, ou anulá-la por ilegalidade,
dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49
da Lei Federal 866ô/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, Cento, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone: 43-3266-

1222 ou por E-mail: licitacao@nsb.or.oov.br. O horário para atendimento é de segunda a sexta-

feira das 08:00 às 12:00 horas e das í3:00 às 17:00 horas.

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

subsidiariamente nas Leis Fedêrâis 8666/93.

15.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitaçáo determinam os

procedimentos que orientâráo o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo

contrato administrativo. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das

disposições legais acima especiÍicadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar

quaisquer enos ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas.

í5.6- A participação do licitante neste pregáo implica na aceitaçáo de todos os

termos deste Edital.

15.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena, Estado do

Paraná, para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 2910812014

E-mail - licitacao@hsb.pr.eov.br - www.nsb.or.sov.br
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Rua Waltedo Bittencout de Moraes n' 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbara' Paraná -

15.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento.



PREFBTURA IUUNICIPAL 58
NOVA SANTA BARBARA
rsrrco oo paaaxÁ

Zacarias reu Go lves

Pregoeiro
Portaria n'

ode inistração

Rua Walfredo Bittencoun de Mo.aes ro 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - t6.250{00 Nova Santa Báóara, Paraná -
E-mail - licitacao@rsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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pRecÃo PRESENcTAL 4gtzo14

ANEXO I

TERMo oe nepenÊHcra

í.í - A presente licitação destina-se à Contratação de empresa para
fornecimento de internet banda larga., destinado a atender as necessidades da Secretaria de
Administraçáo, de acordo com as caraclerísticas descritas neste Termo de Referência e demais
anexos.

3.í - Os serviços deverão sêr 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 instalacão : A instalação deverá ser feita em no máximo 30

(trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato. Com fornecimento de equipamento de

acesso a internet EDD em comodato necessários para entrega do serviço.

3.3.í - O náo cumprimento do prazo estipulado, bem como para demais

descumprimentos de guaisquer normas estabelecidas no presente edital, implicará multa

conforme a Lei.

11

Ruâ walfredo Bittgrcourt de Moraes oo 222, CentÍo, Fone 43 3266.t100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarâ, Parará -

2. DAS ESPECIFICAÇOES E CARACTER STICAS DO OBJETO

OTE: 1- Lote001

1 ott S FORNECIMENTO DE INTERNET
BANDA LARGA Link dedicado com
conêctividade através de fibra óptica,
velocidade de 10 MBPS full (1oMBPS up
x 10 MBPS down), com garantia de
banda larga 100o/o de velocidade
contratada, disponibilizagão de no
mÍnimo 5 endereços ip fixo, serviços de
DNS pera consulta, infraestrutura de
conectividade e fornecimento de
equipamentos de acesso a intemet EDD
em comodato necessários para entÍega
do serviço contratado.

24,00 MESES '1.625,00 39.000,00

39.000,00TOTAL

3 - DTSPOSIÇOES GERAIS

E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

1 . OBJETO

tlien: iCr;o,or.r

i i.ro 
-

i inrociutoli lgeíviço

lNorne do pÍôdut0/serviço lQusntidadÊ lun

I

idade lPreço

lmuximo

lPreço nráxinro
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3.4 - Do prazo de vigência do contÍato: O prazo de duração do contrato a ser
firmado entre as partes será de 24 (vinte ê guatÍo) meses, contados a paÍtir da data de
assinaturâ, podendo ser prorrogado por conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei

no. 8.666/93.

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

Compras, através do telefone (43) 3266-8100, ou pelo E-mail: licitacao@nsb.or.oov.br

E-mail - içCaeêg@r§b,pt,golrb! - www.nsb or'sov br
Nova Santa Biirbara Paraná -
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60
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ANEXO II

EotrAL oe pnecÃo pRESENctAL No /l8 2oí.t - sRp

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta êncontra-se com o nome:
PP48201 4_AN EXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Rua Wdfredo
E-mail - licitacao@Irsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.eov.bÍ
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ANEXO il
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO /E/2014 - SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PROGR.AMA DE PREENCHIMENTO DE pROpOSTA.exe

Rua Walfedo Bittercourt de Moraes no 222, Certm, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - ligila§@j@!§bJl4otlbl - www.nsb.or.gov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20.14 - SRP

ANEXO rV- TNSTRUÇôES PARA PREENCHTMENTO 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 PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PRoPosrA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome pp482014 ANExo2 AReulvo
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 pp4820{4_ANExo2_AReulvo DIGITAL DE

PRoPosrA.esl. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

PROGRAIiA DE PREENCHIÍtIIENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.êxe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no botão ;:i

l- 
**&":

l,.rr:or 1.1 0.3qx4À, § d3 irrlo dG zC{B 5rt6n€s - wsr.r,.9.ilêío.cr.n.k i

Rua Walftedo Bittercourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8 t00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Para"lá -
E-mail licitacao@-rsbJ!€atLb! - www.nsb.pr.sov.br
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E localize o arquivo PP4820í4_ANEXO2_ARQU|VO D|G|TAL DE pROpOSTA.est.

serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais:

Clique no botão & Dadm do lorneced,r

Vai abrir a janela:

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

Clique no botão

Abrirá a janela:

Rua Walfredo Bitlencouí de Mora€s no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Sarta Bfubar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (*) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o Íormulário de dados do fomecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

65

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
i[í lnrprimi proposta

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

S §ravsr proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:
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