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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

tU'ffi'fl$
Processo Administrativo n" 2412019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção dos pontos de
iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara.

DATA DA ABERTURA: Dia 1110412019, às 14h00min.

DOTAÇÃO:

017

017

VALOR MAXIMO: R$ 79.998,00 (setenta e nove mil
novecentos e noventa e oito reais).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes,222, ÍeleÍone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: ticitacao 4 nsb.pr. eor br - Nova Santa Bárbara - Paraná

DOTAÇOES
ExeÉlci
oda
de,gt.es
a .:

Conta
da.
de9pes
a.

Funcional progràmática Fonte
de
iêcúrso

Natureze. da
dêspesa

Gitpo da fonte

2417 730 05.001.1 5. 122.01 00.20 1 0 0 3 3 90.39.00.00 Do Exercício
740 05.001.1 5. 1 22.01 00.20í0 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
í 050 05.001.25.752.0 130.2012 U 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 1060 05.oo1.25.7 52.01 30.2012 507 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 í 070 05.001.25.7 52.01 30.2012 512 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
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PREFEITURA MIUNICIPAL 1í{NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

coRRESPottoÊNcte !NTERNA

DE: Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de
Empreqos.

N" 005/20'19

Data: 04lO2l2O19

o\ rc(r /1

PARA: Secretaria de Administra/Licitação

ASSUNTO: Sol de abertura de licitação

Mediante autorização do Secretário de Obras do Trabalho e

Geração de Emprego, solicito a abertura de processo licitatório para contrataçáo de

prestação de serviço de manutenção dos pontos de iluminaçáo públlca, incluso

material e mão de obra.

Atenciosamente,

José RobeÉo Go oy
Secretári ê Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

Recebido por
AssinNome

A/..Á-

Rua Walfredo BiÍencourt de Moraes n'222. Centro. 8 43. 3266.8100. ..]- - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - a - E-mail lirit3qqarrnsb.plsQt.b[ - qarl rrb1gi,r.[



* PREFEITURA I\4UNICIPAL

II*Ii NOVA SANTA BARBARA 00

:§-".-.'-i'd.' ESTADo Do pARANÁ

Secretaria de Obras e Geração de Emprego

ESPECIFIGAÇOES DOS PRODUTOS / PREçO ESTIMADO:

Iie*Íi &digo
do
produto/s
iirviço

Nome, doprodúo/serviço Quantida& UnÉacle

00í 5722 Prestação de serviços de manutenção dos
pontos de iluminação pública (lncluso material e
mão de obra)

600 PO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100. X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitac nsb v.br - rv lr rl . n sb. pr. gor,. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa lutenNe

Nova Santa Bárbara, 0510212019

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de Emprego, solicitando a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
dos pontos de iluminação publica do Município de Nova Santa Bárbara, para que
seja tomada todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

t,

!
c Kondo

P ito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, lil - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná

I
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PREFEITURA MUNICIPAL 005
NOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo peRaNÁ

coRRESPoNDÊrucre tNtenrue

Nova Santa Bárbara, 0510212019.

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de processo licitatório para contratação de
serviços de manutenção dos pontos de iluminação pública, conforme
solicitação da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri tina Lu s Santos
SSe icita

Recebido por:

Nome 5*,",,1 4 Assinatura 5**-l /1""

Dala: ns l___e3,_l__zoÍL

Rua Walfredo Bittencourr de Moraes n" 222. Centro. Íl 4i. 3266.8100. l,a - 86.250-000
- wws .nsb.pI. gov. brNova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail- licitacao @nsb.pr.gor'.br'
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LUMENS ELETRICA

RAZÃO SOCIAT: ABREU & SOUZA TTDA

ENDEREçO: RUA MARECHAL DEODORO, 1551, SERTANE A - PR

CNPJ : 25.065.512/0001-93

TELEFONE: 43-?5234456 I 4t-99613:7333

EMAIt: LU MENSELETRICA@OUTLOOK.COIVI

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ:95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (431 3266-8100

"COTAçÃO DE PREçO,,

600 PO 't6s,00Prestação de serviços de manutenção dos pontos

de iluminação pública(incluso material e mão de

obra)

001 5722

Sertaneja,06 de fevereiro de 2019.

/"/I
Ê

Aline Lamin Vieira de Souza

Sócia administradora

LUMENS MANUTENçÃO E CONSTRUçÃO DE REDES ELÉTRICÁS

ABREU & SOUZA LTDA - ME - CNPJ 25.065.61210001-93
RUA: MARECHAL OEODORO, 1551 - PORTAL DO SOL - SERTANEJA - PR

CEP 86.340-000 - EMAIL: LUM ENSELETRICA@OUTLOOK.COM

. {.ÍjJíÍ;l-iií;[iÍni, ':

.iriat,«;rc' '.



MAXIM 007
ENGEI\THARIA ELETRICA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
NOVA SANTA BARBARA - PR, 07102/2019

REFERENCIA: ILUMINAçÃO PÚBLICA

A empresa CARLOS vlNlclus DIAS INSTALAçÕes eLÉtntcA, com
sede e personalidade juridica na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná,
devidamente inscrita no CNPJ sob o no 17.876.691/0001-94, apresenta
proposta de preço para execuçáo dos serviços nos padrÕes abaixo destacados.

1, OBJETIVO:

2. VALOR:

. VALOR TOTAL DE HONORÁRIOS E SERVIçOS:

R§ 87.000,00 (oTTENTA E SETE r\4lL REA|S).

CONSIDERAÇÔES:

- AS INSTALAÇÔES ELÉTRICAS SERÁO EXECUTADAS DE ACOROO COM O PROJETO
ELABORADO, COM APLICAÇÔES DE MÁO DE OBRA OE ELEVADO PADRÃO TÉCNICO É

COM OBSERVÀNCIA DE NORÀ,4A NBR-5410 OA A.B,N.T., PARA 'INSTALAÇÔES
ELÊTRICAS DE BAIXA TENSÁO'.
- TODOS OS MATERIAIS OBJETO DAS INSTALAÇÔES DEVERÁO ATENDER AS
ESPECIFICAÇÔES DE FABRICAÇÃO E MÉTODOS DE ENSAIO DA A,B,N.T,
- SERÁ OBSERVADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE OUANTO À PROTEÇÁO E SEGURANÇA
DO TRABALHO EM I,NSTALAÇÔES ELÉTRICAS,
- VALIOADE DA PROPOSTA: 60 OIAS
. PRAZO PARA PAGAMENTO: À
. EMISSÂO DE ANOTAçÃO ESPONSA LIDADE TÉCNICA (ART):
- IMPOSTOS INCLUSOS

Atenciosamente
Ít,tlrc,ogt/ooor-e?

CARLOS VINICIUS DIÂS
INSTALAÇÔES ELÉTRIC.t.
AV SEIS OE JUNi]o, 602 . SALA !,

r JD.8E8EL0 [ _ cEP 86t70.00a]l_ SERTANópor.rs _ en J
M GENHARIA ELÉTRICA

SERTANóPoLts

NHO 6C2 S;;i; 'I -.lnr.t rr Rri- ]I CE 3 61ii].CC,l _ S,:,ian. ,. ,s-P

600 PO R$14s,00001 lPrestação de

lde iluminaçáo
lobra)

serviços de manutenção dos pontos
pública (incluso material e mão de

5722

AVENIDA SE S DE J

'iltrre.c,A .: 'ri.r\ nl{:.'. art..il
R

i.- .er t4J-._ i

tüf,i

tt-tt1i
:1

ialal rl1":
910,
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TERRA VERMELHA
lluminação Pública Ltda - ME

-

CNPJ: 10.701.$1n0U-65 lÉ 906U422-2O
Emeil - têrevermêlheoD(Ahotmail.com

RAZÀO SOCIAL: Terra Vermelha Iluminação Públicâ Ltdâ.

BNDEREÇO: Av. Antônio Brandâo de Oliveira n" 598 Sala 02 - Jataizinho - Pr

CNPJ: 10,701.531/0001-65

TELEFONE: 43 - 3327.8468

EMAIL: terravermelhagp@hotmail.com

Á Prefeitura lVtunicipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CIíPJ:95.561.080/0001-60 - Foney'Fax-(43)32668100

"COTAÇAO DE PREÇO"

Item Ctuigqdo ' .

produto/serviça
§sms.do,prgfl utolqÇrviço Quênt. Unidade ,!alo1i2or,

ponto ,

001 5722 Prestação de serviços de manutênçád
dos pontos de iluminaÉo
pública(incluso material e mâo de
obra)

600 PO 90,00

Ftto.ror.ssr/oítoí.6F
m$ lHffl I 4, tílmrtrli'o ÉEtrâ

: ,l'.. , rj i

fr. ÁrÍt#-'ri, i \inda., .r' UlEirà ü93
1 SL. el - Caruo . :i* eo.f fqix0'l-- - u,trrauio--H"-:J

Carimbo com CNPJ:

Assi
nclru

Jataízinho-Pr 15 de Fevereiro de 2019

Av. Antonio Brandáo de oliveira n" 598 . Sala 02 - Jataizinho - Paraná
CEP: 86.21O000 - Fone /Fax: 43 - 3327-ô468

Pagina I de í
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Nova Santa Bárbara, 15 de fevereiro de 2019

4,,"4
Daniela Corsi Vicente

Responsável pela cotação

Média Cotação Manutenção de Pontos de lluminação

Servico

Prêço

Lumens

Elétria

Preço

Maxim
Preço Terra
Vermelha Média

Manutenção de
pontos de

iluminação
165 145 90 133,3333
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊrucra rruteRHa

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1510212019.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. José Roberto
Godoy, Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, solicitando a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara, num valor
máximo previsto de R$ 79.998,00 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e oito
reais), por um período de 12 (doze) meses e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
00í - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 690; 700; 710;
720:730:
25.752.0110.2011 - Manutenção e Ampliaçáo da Rede de lluminação Pública;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 990; 1000.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
jurídico acerca da modalidade de licitaçâo a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cr tina L dos ntos
Se e LicitaçÕes

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n'222 - Cep. 86250-000 - F'one/Far (0.13) 3266.8100

C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60 Site - w\ §.nsb.pr.br - Nova Santa Barbara - Parará
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Admi nistrativo

Objeto: Contratação de empresa Especializada para Prestação de Serviços

de Manutenção dos Pontos de lluminação Pública do Município de Nova

Santa Bárbara.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíOICO NE 04512019

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, procedimento para

contratação de empresa Especializada para Prestação de Serviços de

Manutenção dos Pontos de lluminação Pública do Município de Nova Santa

Bárbara, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Obras, do

Trabalho e Geração de Empregos.

O processo licitatório é regra do direito administrativo para as alienações

ou aquisições de bens, construção de obras e contratação de serviços pela

Administração Pública, ou a delegação de serviços públicos. Sua previsão

Constitucional está no art.37, inciso XXll da CF/88 e sua regulamentação

está na Lei 8.666/93. O objetivo é proporcionar competição e selecionar a

melhor proposta para o órgão contratante, dentro das regras legais e do

instrumento convocatório. Portanto, a licitação visa, basicamente, atingir

dois objetivos: permitir que a Administração Pública selecione a melhor

proposta ao seu conjunto de interesses e assegurar aos administrados o

direito de disputar a participação nos negócios públlcos. É o resguardo de



014PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

dois interesses públicos relevantes: 1e - respeito ao Erário (moralidade

ad m in istrativa ); Zs - isonomia e impessoalidade, não sendo lícito

estabelecer distinções injustificadas entre os administrados e entre os

competidores. Em complemento, outros princípios são aplicáveis: -

legalidade - publicidade - eficiência - probidade administrativa - vinculação

ao instrumento convocatório - julgamento objetivo - competitividade -

economicidade - padronização - contraditório e ampla defesa - sigilo na

apresentação das propostas - adjudicação compulsória do vencedor - livre

concorrência - supremacia do interesse público sobre o interesse.

A presente contratação, salvo entendimento em contrário, poderá ser

levada a efeito pela modalidade, PREGÃO podendo ser procedida em sua

forma eletrônica ou presencial, conforme decisão administrativa, por se

tratar de serviço com especificaçôes usuais no mercado, ou seja, "...cujos

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado", vejamos: Lei ne

10.520, de 2002 lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal,

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns, e dá outras providências. "Art. 1e Para aquisição de bens

e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão,

que será regida por esta lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e

efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações

usuais no mercado."
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

No que diz respeito propriamente à licitação na modalidade de pregão,

incumbe-nos ainda demonstrar as lições pregadas pela doutrina pátria, que

elenca as seguintes características como sendo as principais da modalidade

e que nos Íaz crer no acerto e legalidade da escolha, veja: l) destina-se á

aquisição de bens e serviços comuns; ll) não há limites de valor estimado

da contratação para que possa ser adotada essa modalidade de licitação;

lll) só admite o tipo de licitação de menor preço; lV) concentra todos os atos

em uma única sessão; V) conjuga propostas e lances durante a sessão; Vl)

possibilita a negoclação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o

menor preço; Vll) é um procedimento célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes

benefícios, de grande destaque e repercussão, a saber: a) economia - a

busca de melhor preço gera economia financeira; b) des bu rocratização do

procedimento licitatório e c) rapidez - licitação mais rápida e dinâmica as

contratações.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as vantagens

de sua utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla

publicidade atrair inúmeros licitantes. Com o pregão, os licitantes têm a

oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao final, vence o que

conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, por se tratar de uma contratação

considerada comum, de serviços cuja escolha pode ser feita tão somente

com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não

necessitarem de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no

mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL 0i6
NOVA SANTA BARBARA

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, na sua forma

presencial.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveníência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Ate nciosa mente. hr'Dü

\Lt' í'l
5 o À

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informaçÕes, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃo pnpspffclAL n" L4|2OL9, que tem
por objeto a contrataÇáo de empresa especializada para prestação de serviços
de manutençáo dos pontos de iluminação publica do MunicÍpio de Nova
Santa Bárbara, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e

em todos os demais assuntos correlatos à ârea, de conformidade com a Lei
Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 21 10611993,
Republicada ern 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/20OO,
Decreto Federal n" 3.697, de 21 l12l2OO0 e demais legislaçóes pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" 080/2018, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitaçáo para as
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, kaloslZO|S.

Prefeito Municipal

,htl
Vlr I

I

Éríc Kondo

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, Lí - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NovA sANTA gÁnalna
ESTADo Do PARANÁ

AV|SO DE LTCTTAÇAO
pnecÃo PRESENcTAL n.o 14t2019

Processo Administrativo n" 2412019

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica
do Município de Nova Santa Bárbara.

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos
1',1t04t2019.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 1 110412019, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 79.998,00 (setenta e nove mil, novecentos e
noventa e oito reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova Santa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo Bittencourt de Aloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 2610312019.

Marco io de Assis Nunes
regoerro

".«,,t-:T.lltr;BPortaria n" 080/2018
o
LU à

Í...r ..,,'!

a

i1

41 [,:r

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, .'.: - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.g or,.br - rvrvrv r r
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PREFEITURÂ MUNICIPAL

HourmH[Ê

CORRF,SPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 15l02l2019.

De: Departamento de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutençáo dos pontos de iluminação pública do Município
de Nova Santa Bárbara.

Senhorita Contadora

Tem esta finaiidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamentária para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção dos pontos de iluminaçâo pública do MunicÍpio de
Nova Santa Bárbara, conforme solicitaçáo do Sr. José Roberto Godoy,
Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego, num valor máximo
previsto de R$ 79.998,0O (setenta e nove mil, novecentos e noventa e oito
reais), por um perÍodo de 72 (dozel meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine dttk dos Sanúos
Setor de Licitaç o

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 2]2, Centro, I ,13. 3266.8100, :" - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara,
Paraná-E-E-mails- aoOnsb ov.br - rvrvu,.nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA ITIUNICIPAL

HfrffitH"A
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊxcln rxrnnxa

Em atençâo à correspondência intema expedida por Vossa
Seúoria em data d,e 15102120',9, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara.
conforme solicitação do Sr. José Roberto Godoy, Secretário de Obras, Trabalho e Geraçào de
Emprego, num valor máximo previsto de R$ 79.998,00 (setenta e nove mil, novecentos e

noventa e oito reais), por um período de 12 (doze) nreses.
Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0070.2009 - Manutençâo da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 690; 700; 710:, 720;730:
25.7 52.0110.2011 - Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública;
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica; 990; 1000.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara. 1510212019

Atenciosamente.

Lnurila
Contadora./CRC 0i

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n"222, Cenrro, I43.3266.8100, Z - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - §rvrv,nsb.Dr.gov.br
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pnecÃo PRESENcIAL N. i412019
Processo Administrativo n.' 2412019

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor dê Licitações por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o e-
mail licitacao@nsb,or.oov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital eximê este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retiÍicações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
inÍormações adicionais pêrtinentês ao certame licitatório.

Marco Antô e Assis Nunes
oerro

Portaria n" 080/2018

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacao@-nsb.pr*oy.br - uurv.nsb.or.qov.br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 14120í9
Processo Administrativo n." 241 2O19

Objeto: Contratação de emprese especializada para prestação de serviços
manutenção dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara.

de

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razáo socral, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

, aos I t2019

Carimbo Padronizado da Emprêsa

2
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ES TADO OO PARANA

pReoÃo PRESENcTAL N" 14120í9
Processo Administrâtivo n." 241 2019

LICITACAO EXCLUSI VA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEOUENO PORTE
E/OU MICROEMP REENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) (LC 147120141.

ABERTURA oa ltcrraçÃo

AbeÉura: Dia 1110412019, às 14h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do dia 1110412019.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria no 080/2018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que fará
realizar licitaÇão, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo irenor Preço, Por ltem,
que será regida pela Lei 10.520, de 17.07.02, Decreto 5.450, de 31.05.05 e,
subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação pública do
Municipio de Nova Santa Bárbara, para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos.

No dia íí104/2019, às í4h00min, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairo Centro, Nova Santa Bárbara - PR, será feita

a abertura do certame, sendo que as empresas participantes deverão apresentar envelopes

fechados e indevassáveis até às 13h30min do dia 11104120'19, contendo documentos e

proposla assinada por seu representante legal, no Setor de Licitaçóes da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

MoÍaes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
í . í . Poderáo participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivosi

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus

Anexos.

1.1 .2. Pa:a fins da aplicação do artigo 48, § 3., da Lei Complemenlar 12312006, êntende-se

como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um

licitante habilitado.

1.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja peíinente e compativel com o objeto deste Pregáo;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
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c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 30 e parágrafos de Lei Complementar n.o 123/06.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da licitaÇão é a escolha da proposta mais vantajosa para a administraÇão, na
contrataÇão de empresa especializada para prestaçáo de serviços de manutenção dos
pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara, conforme descrições
constantes neste edital e seus anexos.

NOVA SANTA BARBARA

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta LicitaÇão correrão por conta da seguinte dotaÇão

mentárra:
3.í
or

4. DAS IMPUGNAçOES AO EDITAL
4.1 . As impugnaçóes ao presente edital poderáo ser feitas até 2 (dois) dias útêis anterior à
data fixada para a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer cidadáo ou licitante.

4.1 .1 . A impugnaçáo deverá ser apresenlada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contâto,

devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereÇo eletrônico:
licitacao@nsb. pr.oov. br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petiÇão no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não serão conhecidas as impugnaçóes interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAçÃO OAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.'1. Esta licitacão é exclusiva para particiDacão de microempresa e empresa de

DOTAÇÓES
ExercÍci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional. programática Fonte
de
recurso

Naturêza da
déspqsa

Grupo da fgnte ,'.-.

Do Exercício2019 690 05.00í .15. í 22.0070.2009 0 3390390000
05.oo1.1 5.1 22.0070.2009 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019 700

2019 710 05 001 í5.I22 0070 2009 510 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 720 05.00í. 1 5 1 22.0070.2009 511 3 3 90 39.00 00 Do Exercício

512 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019 730 05.001. 1 5. 1 22.0070.2009
990 05.001.25.7 52.01 1 0.201 1 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2019
1000 05.001.25.7 52.O1 1 0.201 1 507 3.3.90.39.00 00 Do Exercício2019

Dequeno porte, qualificadas como teis nos têrmos do ertioo 30 da Lei Comolementar

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mai I - I ic itacao(r?nsb.pr. gov.br - rvrvw.nsb. Dr.qov.br
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n.o í 23/2006. com as alteracões da Lei Comoleme nlar n.o 14712014.

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e Íavorecido previsto no artigo 42 ê seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microemprêsâ ou empresa
de pequeno porte:

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurÍdica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dêsta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
câput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artrgo 30 da Lei Complementar n.o 123

de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com

fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizâção ou de
previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2. í 0. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min, do dia 1110412019, contêndo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres: 
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6.2. Não sêrá acêito. em oualouer hioóte , a participacão de licitante retardatário,
considerado este, aouele que apresentar os envelopes após o horário estabêlêcido
Dara a entreqa dos mesmos, comprovado psr meio do protocolo da PreÍeitura M. de
Nova Santa Bárbara

7. OO CREDENCIAMENTO
7.í. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habtlitado por

meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

7.3. Na hipótese dos itens 7.'l ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação,

devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por açóes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autênticados para veriíicação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os reouisitos dos sub-itens anteriores não

ENVELOPE N'01 - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 14120í9
ENVELOPE N.02 - HAB|L|TAçÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" í4120í9

haverá necessidade de apresentar cópia do contrato soc la no envelooe de

7.5. No ato da Sessáo Pública, o representante do licrtante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento quê comprove sua identidade, para que

possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.

7.6. Será admitido apenas'l (um) representante para câdâ licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presencial, o representante legal do licitante devidamente crêdenciado.

7.8. A náo apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da citante náo importará na desclassificação da sua proposta no

6
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presente certame. Contudo, veriíicadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestaÇão em nome da mesma na
sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a íase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a
Declaração de cumprimento dos requisitos dê habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.9.1. No caso da sua não apresentaÇão, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no inicio da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7. í 0. Conforme previstos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentaÇão comprobatória
dessa condição, através dos seguintes documentos:
a) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial;
b) Declaração comprobatória de ênquedremênto como microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme modelo do ANEXO Xlll do presente Edital.

7.íí. Na hipótese de a licitante não envjar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

no Envelope 1 - Proposta de PreÇo.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

8.1.í. O arquivo digital de proposla (Anexo ll) deverá ser gravado em PEN-DRIVE,
preenchido 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 informaçóes constantes na proposta impressa;

8.1.2. A proposta deverá ser rmpressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme insÍuÇóes contidas no (Anêxo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informaçóes constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação,
c) Descrição dos serviços cotados, conforme relaçáo detalhada do objeto (Anexo l);
d) Preço ofertado, unitário e tolal, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
el Prczo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
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fl Prazo de execuçáo de no máximo 2 (duas) horas computadas a partir da chegada do
veículo no local de prestaÇão dos serviços;
g) Data e assinatura do proponente.

8.2. A não apresentação do arquivo digital (PEN-DRIVE), se este estiver incompleto, ou
não for possível êfetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação da
proposta;

8.. a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
8.4. recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.5. a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a virgula. O preço ofertado será sempre o preço Íinal, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada,
8.6. Não serão levadas em consideraÇão quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas;
8.7. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr,gov. br na guia Licitações/Pregõês, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.8. a Proposta dê Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE n'0í;
8.9. deverá sêr observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução;
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserya o direito de verificar
as informações sobre a qualidade e característica dos serviços prestados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os

encargos sociais ê trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, Íerramentas e

máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas
municipais, estaduais ê federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais
cuslos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para
prestação dos serviços licitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÀO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servrdor da Administração, ou publicado em órgão

da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.

9. í . í . Quando o certificado/certidão Íor emitido por sistema eletrônico, poderá ser

apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação

da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deveráo estar em nome do

licitante responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à filial, todos os
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documentos deverão estar em nome desla.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.'1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sêssão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da dâta da emissáo.

10. DA HABIL|TAÇAO:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacionâ|, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), rêfêrênte a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os crédrtos
tributários relativos às contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituÍdas a título de
substituiÇão, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prcva de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito ou Certidão Positrva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

í0.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do

licitante na forma da lei,

í 0. í .4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
10.í.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentâção do comprovante de inscriÇão e de situaÇão cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

1 0.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos pêrante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentaÇão de Certidáo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),

nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de í 943.

10.2. PARA COMPROVAçÂO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
í0.2.1 Prova de inscrição da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - (CREA). As empresas sediadas fora do Estado do
Paraná deverão apresentar certidáo do CREA de origem com visto para licitar do CREA-PR;

10.2.2 Atestado de Visita (Conforme modelo ANEXO Xl) expedido pelo licitador. Ê
recomendado à proponente, quando da visita aos locais da prestação dos serviços, que
obtenha, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informaÇão necessária para o preparo
de sua proposta. Todos os custos associados com a visita aos locais da prestaÇâo dos
serviços serão arcados integralmente pela própria proponente g declaraçáo formal
(Conforme modelo-ANEXO XIV) assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por êsse fato e

informando que náo o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avenças técnicas ou financeiras com a contratante.
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10.2.3, Atestado ou declaraçâo, de execução de, no mínimo, uma obra semelhante de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a este edital;

10.2.4. Declaraçâo de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela
execução da Obra (Conforme modelo ANEXO Xll), ate o seu recebimento definitivo pelo
Contratante. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização e anuência do
Contratante.

OBS: É vêdada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como
responsável técnico por mais de uma proponente.

10.2.5. Gomprovação de vínculo, através de registro êm carteira ou ficha de registro
do empregado ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela
execução da dos serviços e a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa, tal
comprovação poderá ser feita através da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou
contrato social.

10.2.6. Comprovaçâo de cadastro da empresa junto à COPEL - Companhia Paranaense
de Energia.

10.2.7. Oeclaração de que possui e utiliza os recursos mínimos para execuÇão de atividades
de manutençáo no sistema de iluminação pública de acordo com as exigências da COPEL -
Companhia Paranaense de Energia.

1 0.3. DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR:
10.3.í. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7"
da Constituição da República Federativa do Brasil de í988, conforme o que disciplina o

inciso V do art.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.3.2. Documento declarando que o licitante não foi dêclaredo inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

í 0.3.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo rêpresentante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.3.4. Declaração dê não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representânte legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

í0.4. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,

mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicaçáo em órgão de

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

í 0.5. As declaraçôes emitidas pela licitantê deverão ser apresentadas no original e ser

firmadas por representante legal da empresa.

í0.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
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desconformidade com o presênte edital implicará na inabilitação da licitante

10.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restriÇão.

10.7.1. Havendo alguma restriÇão na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, pronogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documêntação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.7.2. A náo-regularização da documentaÇão, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autoÍes dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitaçáo.

í 0.8. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do
contrato.

í,I. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAçÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

1í.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presenÇa dos licitantes e demais
pessoas presentes âo ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

1 1.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 8.9 deste Edital e
após, encamrnhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos

lacres e protocolos.

11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocastão em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste

instrumento.

11.5. A desclassiflcação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances vêrbais.

íí.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,

ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

11
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I 1 .6.1 . Seráo corrlgidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicaçâo.
11.6.2. F alla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
1í.6.3. Falta do CNPJ eiou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, náo gerarão a sua desclassificaçáo,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na
divergência entre o valor unrtário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferêncra

11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguars, será realizado sorteio
para determinaçáo da ordem de oferta dos lances.

11.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preÇos até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamaçáo do vencedor.

í1.í0. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem I1.9,
podêrão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11. É vedada a ofêrta dê lances com vista ao empate, bem como inferior ao maioÍ
desconto praticado no momento do lance.

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaÇão das propostas.

í 1 . í 3. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

í1.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preÇos

praticados no mercado.

í1.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administraçáo.

1í.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço, Por ltem, o Pregoeiro procederá à

abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÂO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e
item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.
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11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.í8. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 11.16.

1 1 . í 9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo lícitante declarado
vencedor.

1í.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preÇo vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

1 1.21. No caso de vício na documentaÇáo de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencêdora pelo

Pregoeiro, sob a condiçáo de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 11.8 deste edital.

í 1.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.23. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentaÇão em situaÇão

regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DoS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 1O - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

1'1 .24. No orazo de 0í íum) dia útil contados do encerremento da sessão. a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
aiustados

11 .24.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estáo fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

valo(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.24.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitantê declarada
vencedora a ter sua adjudicaÇão prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

11.25. Podeá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

seráo posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

í 1.26. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02

l3
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(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicaÇão direta, por
meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.26. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenÇão de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.
11.28. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a prestaÇão definitiva dos serviços licitados. Após
inutilizará os mesmos.

11.29. Oa Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í2. DA ADJUDTCAÇÃO E DA HOMOLOGAçÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO,
POR ITEM, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçoes constantes
deste Edital.

12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantês quanto

à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da Iicitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologaçáo.

í3, DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13. í . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a Íntençáo de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de

manifestaçáo imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudrcação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisóes proíeridas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso XVlll, do art. 4" da Lei n" 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos

diretamente ao Departamento de Licitaçôes, e protocoladas na sede administrativa da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
nsb ov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade

14
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competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (kês) dias
úteis.
í3.3.'1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site
rryww. nsb.pr.qov.br.

í4. DO CONTRATO
14.1. Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação;

14.2. Quando o proponente vencedor não aprêsentar situação regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.

í4.3. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou renovado,
medíante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante
Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposiçóes contidas no art. 57, da Lei no 8666/93.

15 - OBRIGAçOES DA CONTRATADA

15.1 . Fornecer toda a mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessários à
execução dos serviços;

'15.2. Os materiais a serem utilizados deverão atender
especificaÇões prescritas nas normas da ABNT;

sempre as condiÇões e

15.3. Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instalaçóes, edificações e
todos os equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer trabalho;

15.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos, ônus e despesas relativas ao
fornecimento, transporte, seguro e manutençáo de todos os equipamentos e materiais
necessários à execuçáo dos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública;

15.5. Providenciar equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários à
seguranÇa na execução dos trabalhos, observando as normas de Segurança e Medicina do
Trabalho, exigindo e fiscalizando o uso por seus empregados;

15.6. Sinalizar, com equipamento adequado, de acordo com as exigências do Código
Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços;

15.7 . Ulilizar somente pêssoal comprovadamente habilitado para todos os serviços, com a
supervisão de profissional habilitado pelo CREA-PR - Engenheiro Eletricista;

15.8. Manter seus emprêgados identificâdos e uniformizados;

15.9. Obedecer rigorosamente às normas de operação e de seguranÇa para serviços em
rede de energia elétrica, conforme orientação da COPEL, visto que o sistema de iluminação
pública do Município de Nova Santa Bárbara está instalado em redes de distribuiÇão de
energia elétrica daquela Concessionária,
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15.10. Responsabilizar-se pela obtenção de autorização para entrar no sistema de
dístribuição da COPEL, solicitando com a devida antecedência os desltgamentos, quando
necessários e respeitando os prazos impostos pela Concessionária;

15.í 1. lnformar á Concessionária, todas as intervênçóes no sistema de distribuiçáo que
possam determinar mudanças no diagrama unifilar e na operação das redes de distribuição;

15.12. Atender no prazo máximo de 72 (setenta e duas oras às reclamações diárias feitas
contribuintes,

15.13. Substituir e/ou repor no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de inicio
de vigência do Contrato, todas as lâmpadas queiffidas ôú eôrn'õfell-ilde íuncronamento;

í5.14. Vistoriar, quinzenalmente, todas as vias e logradouros públicos contemplados com
iluminação pública, para verificar a regularidade do sistema e providenciar os reparos
necessários;

í5.15. ldentificar os veículos próprios e/ou de terceiros utilizados na execuçáo dos serviços,
objeto deste Contrato, com a seguinte inscrição: "Serviço de ManutenÇáo de lluminação
Pública a Serviço do Município",

15.16. Manter equipe técnrca devidamente habilitados para prestar atendimentos
emergenciais à população, em qualquer dia da semana;

15.17. A empresa contratada deverá disponibilizar um número de teleÍone 0800 onde
serão recebidas as reclamações.

í 5.18. A empresa conlratada, juntamente com a Prefeitura Municipal deverá realizar um
trabalho de divulgação do número do telefone onde serão recebidas as reclamações,
informando a população sobre a existência deste serviço.

í 5.19. Reembolsar a COPEL quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao seu
patrimônio durante a execução dos serviços;

15.20. lndicar um preposto para intermediar sua relação com a CONTRATANTE, nos
assuntos pertinentes a este Contrato;

15.2í . Submeter à aprovação da FiscalizaÇão, mensalmente, relatório dos materiais e
serviços efetivamente aplicados no sistema de iluminação pública, assim como o relatório
das reclamaÇões recebidas no período através de telefone gratuito,

15.22. AcataÍ as determinações da FiscalizaÇão e prestar informaçóes sempre que
solicítado;

í 5.23. Observar com rigor as leis trabalhislas, previdenciárias e securitárias e facultar ao
CONTRATANTE a fiscalização da exata observância da legislaçáo específica por parte da
CONTRATADA;

15.24. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que, em
Íazáo da execução dos serviços, venham a ser causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, por
ação ou omissão de seus empregados ou prepostos;

15.25. Dirigir tecnicamente os serviços, executando-os com rigorosa observância na forma
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da lei, respeitando as recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Normas
Técnicas da Concessionária de Energia (COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A), e do Código de
obras e Posturas do Município, assumindo a responsabilidade civil e criminal por quaisquer
falhas ou imperícia;

'15.26. Fornecer sem restriçóes, todas as informaÇões solicitadas pela equipe da prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, permitindo acesso aos materiais utilizados e aos dados
gerenciais sempre que solicitado.

15.27 . A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção da rede de iluminação
pública do Município de Nova Santa Bárbara, consertando qualquer ponto de luz que vier a
apresentar problemas, atendendo à solicitação da comunidade por meio de chamada
telefônica âtravés do telefone gratuito, ou por solicitação direta da CONTRATANTE.

í6. DO VALOR
16.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 79.998,00 (setenta e nove mil,
novecentos e noventa e oito reais), conforme Anexo I - Termo de ReÍerência, podendo
ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

í7 - DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços,
mediante apresentaÇão da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Ler Federal n.o

8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de substituição, e às contribuiÇões devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de SituaÇão junto ao FGTS.
17.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

17.3. A Prefeitura poderá deduzir do monlante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizaÇões, êncargos, tributos, etc, devidas pelâ licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste Pregão Presencial.
í7.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

í8 - DAS PENALIDADES

1 8. í . Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infraÇão, estarão
sujeitas as seguintes penalidades:

t1
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Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de enlregar
ou apresentdr documentação falsa exigida para o ceriame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, compodar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licit e contratar com a União, EsÍados, Disttito Federal ou Municipios
e, será descrcdenciado no Sicaf, ou nos sisÍemas de cadastramento de
fornecedores a gue se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contato e das
demais comin ões , ars.
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18.1.í. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

í8.'1 .2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10o/o sobre
o valor total do empenho);

18.1.3. Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advedência;

'18.í.4. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na prestação dos serviços, sem prêjuízo da possibilidade
de rêscisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções
previstas nêste edital e na legislação inicialmente citada;

'18.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da contratante, pela
contrâtada, seráo deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

18.3. O descumprimento parcial ou total das obrigações, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

í9 - DiSPOSTçÕeS rrNeS

í9.1. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, dando
ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49
da Lei Federal 8666/93).

19.2. Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitaçáo serão
prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000.
Fone: 43-3266-8100 ou por e-mail: licitacao@nsb. pr.oov. br. O horário para atendimento é de
segunda a sexta-Íeira das 08:00 às í2.00 horas e das 13.00 às 17:00 horas.

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

19.4. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102, subsidiarlamente
nas Leis Federais 8666/93.

19.5. As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos que
orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato
administrativo. Alegaçóes de desconhecimento destas instruções, bem como das
disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para
justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas.

19.6. A participaÇáo do licitante neste pregão implica na aceitação de todos os termos deste
Edital.

20. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
20.1 . ANEXO l - Termo de Referência;
20.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacaoú)nsb.pr. gov.br or.sov. br
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20.3. ANEXO lll- Programa de preenchrmento de proposta;
20.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
20.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
20.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
20.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
20.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
20.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento;
20.'10. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;
20.1 1 . ANEXO Xl - Atestado de Visita;
20.12. ANEXO Xll - Modelo Declaração de Responsabilidade Técnica;
20. í 3. ANEXO Xlll - Modelo Declaração Comprobatória de Enquadramento Como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
20.í4. ANEXO XIV - Modelo Declaração Formal de Dispensa;
20. í 5. ANEXO XV - Minuta do Contrato.

2í. DO FORO
21 .1 . Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas
oriundas desta licitação

Nova Santa Bárbara, 2610312019

ql'ic xonao
Prefeito Municipal

f^,\

Ma de Assis Nunest n

egoerro
Po a n" 080/20'18

Jo berto Godoy
Secretário de Ob balho e Geraçáo de Empregos
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PREGAO PRESENCIAL NO 1412019

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

'1. Do Objeto e Valor Máximo

1 .1 . A presente licitaÇão tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação pública do Município
de Nova Santa Bárbara, para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, Trabalho e

Geração de Emprego, coníorme especificaÇões abaixo relacionadas.

2, ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.'1 . Os serviços de reparo deverão ser executados com um intervalo máximo de 20 (vinte)
dias ou através de solicitação da contratante sempre que houver um mínimo=üê-Ts p'irrihÉa:
necessitando de manutenção.

4. DAS GARANTIAS
4.í. A CONTRATADA garante que os materiais por ela fornecidos e a mão-de-obra utilizada
para a execuçáo dos servrÇos, objeto deste contrato, são de primeira qualidade e atendem
às especificações aqui estabelecidas e também o disposto no at1. 1245 do Código Civil;

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVTÇOS
5.í O acompanhamento dos servrÇos será feita por um funcionário público responsável

6. TNFORMAÇOES ADTCTONATS

6.í Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demars regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

LOTE: 1-Lote001
Quanüdade Unidade Preço

máximo
Preço
máximo
total

Item Código
do
prodúo/
serviço-

Nome do prodúo/serviço

1 5722 Prêstaçáo de serviços de
manutenção dos pontos de
iluminação pública (lncluso
material e máo de obra)

600,00 PONTO 133,33 79.998,00

TOTAL 79.998,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E -E-mail licitae ao@nsb.pr.golbr - r,"r'u rV,n Sb or. sov. hr
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ANEXO II

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO í412019

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digitel de proposta encontre-se com o nome:
PP 142019 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail lic itaçao@nsb,pr,gov,br
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ANEXO ilr

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL N" í4120í9. SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchrmento de proposte encontra-se com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaotânsb.pr.sov.br - rvrvrv.nsb T ov.hr
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ANEXO IV

EDITAL oe pReoÀo pRESENctAL No i4120í9

ANEXo IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

Para as entrêges de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oficial do Município (www.nsb.pr.oov. br), clique no
link Licitaçóes.

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPLOS PARA A SEREM SEGUIDOS:

ApóScliquena@eescolhaoprocesso/objetopretendidoe
assim visualizar as principais informaçóes referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponiveis estão compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pêla lnternet. Orientamos aos
interessados que salvem todos os arquivos disponíveis no computador e,

após descompactá-los, utiliza-los.
Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF

com o

Nome Edital do Pregão Presencial n' '14l20'l9.pdf, um arquivo executável com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PPí420íg_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI, entre

outros que poderão ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como â figura abaixo:

Clique no botáo no canto superior direito e localize o arquivo
PP'|4201g_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Serão liberadas as opçóes
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

AÍquvo de Píoposla

ÍIl s",

e,e4*eiêe,:Es:
Nome do Lote

i!.,:.. L,:.r. d! t.Í.É-Er.{
iJ..1o J. r"."i." a. zorq

ci r ., , r'.,r, , , ("?l:.inri',;inÊi.r:

Equ'plàáo 5ií.m.!. *..q"lpr*"...i.u

qà EmissSo de P'opost
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§> Emisôo

Clique no botão
janela.

S Dados do lornecedor no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte

-à,odoraorç'É

",-. 
- l

I

li'lr
:"-.. . l

""--t,
ll'll
tl

F.+- ,;tr*,*.- | |

Após o preenchimento dos campos, lembrando que

preenchimento obrigatório, clique no botão ÀJ Eetreserrànte

os campos com (-) são de

e abrirá a janela.

1,.-1.",-ldbl

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (.) são de

preenchimento obrigatório, clique no botão ÍI t*t'" e voltará a tela anterior, após

clique no botão
janela:

EÍr qru*o **Crai, para preenchimento dos sócios da emprêsa, abrirá a

@ o.t* a" Í*.a".

tl

fl líp.mi qooo.là lD s-
Sat!,10 dc].h.irô d.2O1,r Equiphho Si5t.m!i - Úffi..qurpl.no,(om.bÍ

I

2O13 P,êCão P,o..noàl

qÍvrç({i

Y \PP<Xo] 4 ANEXO2_AFIQUIVO DlGlÍAL DE PFiOPOSÍA.esl

EÍÀNOL COMUM
GASOLINA COMUM
o EsE L S10

133772.OO
267169_60
35 000,00

001

oo2
oo3

Pr.lêilúà Muniêipôl dà lbÍrqã 000053

' êenpô. ob.qàr&E.

Núm.Ío' Compl.m.nrô

aE Eêchr
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * sâo obrigatórios. Após

{
preencher, clique em para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

em Os campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados

Após informado todos os sócios clique em

fl t'*'
O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados

Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.

!à Emi!.,ào de P

D

Telêlone do cqüêdq

E e.u-

,/Bü

Númêro " Cômelêmênlo

UF. CEP .

Oàrê do rêgisüo ' Númêío do ,eEstÍo '

CNPJ'

Tipo dc côrqo ou ÍuáÇãô'

- c.mpos obíigótóriot

Es*ü §rava proposta@ Oaaos ao Ionecea tt IryÍÍÍ troporlô

Vereâo:1J.38s.xtn, 10 dc.,Bnero dê20U Equrplano SirtÊmar - u/ww,equrplrno.(om.bÍ

LJ

<-DIESELSlO

Prodro/S erviçot l

Íipo da ag-úàçáo

Poí Lole

Píeço Máximo

133 772.08

267.169.60

35 000.00

Y:\PP«01 4_ANEXo2_AHQUIVo DIGITAL DE PR0P0STA..esl

N! Lote

001

002

003

Entdàdê

Preletlrô MuíüiDàl dê ltipoíã

N! UcilôÇão Exe,cícb Modddêde

000tI53 2013 Prégão Prêsêncrd

ETANOL COMIJM

GASOL NA COMUM
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Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a
marca/modelo (dispensado para contratações de serviços) e o preço unitário de cada
produto.

EIr ssto #

Após cadastrar os valorês desejados, clicar no botão Gravarproposta

§ Qravar proposta.

Se o preenchimento estivêr correto, será apresentada a janela

lrrÍê'I'|.tian

Após o preenchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

lmprimir proposta: :
F lmprimir proposta

Para fechar o programa, clique no botão {F s"i,

ATENÇAO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:
"PPí420í9_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar
em contato com o Depto de Licitâções da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.sov. br

E Erava sopoaa {+ lnpiíi' pÍoFoslôê D ado+ do lcínecedoí E s";

-)
-.1

Prê(o Íotrl do LotÉ. 0,00

Terça. 14 de làoeiro de 2014 Equiplêno Sl§temat - wl,l/ti/,€quipldno,com,br Veríãor lJ.Já

{i

00'l

002

Lolst

PrdeituÍa M unrcipal de lbipoÍã

Enlidàde

Y:\PPffi'l4_AN EXo 2_AB Q U lV0 DIGITAL DE PF0P05TA-.esl

'N! item Nome

Modalidade

2013 PÍegão Presencid

Íipo da apuração

Qtde Unid Pteço lJnMáx. Marca

1.00 uN 10.m0.00

1.00 uN 25.m0_00

0.00

i 
't

PÍeço T oiôl

0,0ü

U.UU i

DIESEL S.1O

DIESEL S.I|]

N! Licitôção E8eÍcício

000053

Propostá 9Íàvàdà Gnr Y:\FP,tml{,ÂNEXO2_ÀRQUIVO
OIGITÁL OE PRÕPOSTh"lal !!!

oÍ

ü
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PAPEL TIMBRAOO OA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentâda fora do envêlope)

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial No í 4/20í 9

Prezados Senáores.'

inscrilo no CNPJ
no or intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no....... e do CPF
no. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,

conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de

2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Reprêsentante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail lic itacao@nsb.pr.gov.br - rvurv.nsb.pr.gor'.br
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ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMpRTMENTO ÀS NORMAS RELATTVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7", rNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial N' 14120í 9

Prezados Senhores

A empresa

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

DECLARA, para fÍns do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 2í de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, peflgoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiÇão de

aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

inscrita no CNPJ sob no

28

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wrvrv.nsb.or.gov.br



PREFEITURA IÚUNICIPAL 0i?
* NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DEcLARAÇÃo DE TDoNETDADE

Pregão Presencial No 1412019

A (empresa)................ estabelecida na
.., no . . .. . . . . . . . . . . . , inscrita no

CNPJ sob no . ... .. .. .. . . .. .. .. .. . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 14120í I,
instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoí) b or. sov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

oecuRaçÃo DE FATos tMpEDlrvos

Pregão Presencial N" í 4/20í 9

A (empresa)........... estabelecida
na...................... no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No í4120í9, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para

a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Emprêsa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná -.E - E-mail - licitacao@nsb.pr.cov.br - vurv.nsb r ov.br

30

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, Z - 86.250-000



ll*,l:i
=§**"j13::

PREFEITURA I,,4UNICI PAL 0 0

NOVA SANTA BARBARA
ESTADÔ DO PÂRÁNÀ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresêntada Íora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No í 4/2019

com sede na _, CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a)
A empresa

CREDENCIA o (a) Sr.(a) _
(CARGO), portado(a) do R.G. no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 14120í9, para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação
pública do Município de Nova Santa Bárbara, podendo formular lances, negociar preços e
praticar todos os atos inerêntes ao certame, inclusive interpor e desrstir de recursos em

todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados .lunto com o Termo de Credenciamento
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);
c) Documento de ldentificaÇão;

e C.P.F. no

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rwlry.nsb.or. gov-br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial N''14/20í9

_(nome da empresa)
ono

inscrita no CNPJ sob

, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, OECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 14/20í9, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de FinanÇas,

Compras e Licitaçóes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail licitacao@nsb.pr.cov.br - rvsrv.nsb.pr.gov.br
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ANEXO XI

ATESTADO DE VISITA

Pregão Presencial No í 4/20í I

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
manutenção dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara.

de

Declaramos que o responsável da proponente (rnserrr o nome da
proponente), (inserir nome comoleto), RG no (inseito aúmqa), visitou o local da
execução dos serviços do lote único, objeto do Pregão Presencial em epígrafe.

Local, data

Nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitador

Nome e assinatura do representante da proponente

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitaca n r ov. br - u'rvrv.usb .or.sor,.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Xil

oecuRaçÃo DE RESpoNSABtLtDADE rÉcNrca

A Comissão de Licitaçáo

Ref: Edital Pregão Presencial No í4120í9.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no

218 de 29106173 e n0 317 de 31/í0186, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável tecnico, caso venhamos a vencer a
referida licitação, é:

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do

Registro

Assinatura

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso
quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro
das leis trabalhistas vigentes.

Local, data

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- IicitacaoúDnsb.pr.sov.br - wrrv.nsb.pr.gov. br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada Íora do envelope)

ANEXO Xilt

oecuneçÃo coMpRoBAToRtA DE ENQUADRAMENTo coMo MtcRoEMpRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No í 4/20í I

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no í23, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacaoúDnsb.pr.gqv=ú - rvrvw.nsb l' ov. br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO XIV

DECLARAÇAO FORMAL DE DISPENSA

Pregão Presencial N" í 4/20í 9

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (rnserT o nome do
representante), devidamente habilitado, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais
e/ou instalaÇões do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condiÇões e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos íuturos que
ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Local e data,

Assinatura
Emprêsa
Reprêsentante Legal
Cergo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná- E - E-mail - lic itacaoânsb.pr.eor .br - u.l.rv.nsb.rrr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO XV

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

Referente Pregão Presencial n.o 141201 9

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 141201'9, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/000í-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova
Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo,
brasileiro, casado, portador do R.G. oo _, SSP/PR, C.P.F. no _, residente
e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de

outro lado a empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEOOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, 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 e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condiÇões a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de

manutenção dos pontos de iluminação pública do Municipio de Nova Santa Bárbara,
conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 1412019 e especificado
abaixo:

<ITENS.CONTRATO#T>

cLÁusuLA SEGUNDA - DA EXECUçÃO DOS SERVTçOS

Os serviços de reparo deverão ser executados com um intervalo
máximo de 20 (vinte) dias ou através de solicitaçáo da contratante sempre que houver um
mínimo de 15 pontos necessitando de manutenção.

CLAUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Presencial n.o 1412019 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados

Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - licitacaoânsb.pr.sor.br - *qrv.nsb .or.qov.br'
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suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua perfeita execuçáo.

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

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da essinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniôes e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alteraÇóes de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREÇO
O valor total estimado para a contratação do objeto da presente

contratação e de R$ <VALORCONTRATO>, (<VALORCONTRATO#E>).

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá mensalmente, após a execução dos serviços,

com a apresentaçáo da respectiva Nota Fiscal, e logo após a aceitaçáo da nota pela

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

PARÁGRAFo Úutco - A CONTRATADA se compromete a emitir a

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

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÂO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito

da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal
no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da Administração.

PARÁGRAFo Útttco - Quando o vencedor der causa a rescisão do
contrato, além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das

seguintes sançóes:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração pelo Wazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitaÇáo perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedrda sempre que o
proponente ressarcir a Adminrstração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanÇâo aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitaca nsb r v. br - wrvrv.nsb r ov.br
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Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçôes
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 20% (vinte por cento) da avença.

cLÁusuLA oTTAVA - DA DoTAÇÃo oRçAMENTARTA
As despesas decorrentes desta Licitação correráo por conta da dotação

orçamentária no <DOTACOES. CONTRATO#T>

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
O presente contrato terá validade até 12 ldozel meses, podendo ser

prorrogado ou renovado, mediante acordo entre as partes, desde que preenchidos os
requisitos legais e mediante Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposições contidas
no art. 57, da Lei no 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIAS
A CONTRATADA garante que os materiais por ela fornecidos e a mão-

de-obra utilizada paÍa a execução dos serviços, objeto deste contrato, são de primeira
qualidade e atendem às especificaçôes aqui estabelecidas e também o disposto no att. 1245
do Código Civil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
Sáo obrigaçóes da empresa contratada:

1) Fornecer toda a mão de obra, ferramental, equipamentos e materiais
necessários à execução dos serviÇos:

2) Os materiais a serem utilizados deverão atender sempre as condições
e especificações prescritas nas normas da ABNT;

3) Responsabilizar-se pelo seguro de seu pessoal, das suas instaiações,
edificações e todos os equipamentos e veículos que utilizar na execução de qualquer
trabalho;

4) Assumir a responsabilidade pelos encargos, ônus e despesas relativas
ao fornecimento, transporte, seguro e manutenção de todos os equipamentos e materiais
necessários à execução dos serviÇos de manutençáo do sistema de iluminação pública;

5) Providenciar equipamentos de seguranÇa individuais e coletivos
necessários à segurança na execução dos trabalhos, observando as normas de Segurança
e Medicina do Trabalho, exigindo e fiscalizando o uso por seus empregados;

6) Sinalizar, com equipamento adequado, de acordo com as exigências
do Código Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços;

servrÇos, com
Eletricista;

7) Uliliz?Í somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os
a supervisão de profissional habilitado pelo CREA-PR - Engenheiro

8) Manter seus empregados identificados e uniformizados;

9) Obedecer rigorosamente às normas de operação e de seguranÇa para

39
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serviços em rede de energia elétrica, conforme orientação da COPEL, visto que o sistema de
iluminaçáo pública do Município de Nova Santa Bárbara está instalado em redes de
distribuiÇão de energia elétrica daquela Concessionária;

10) Responsabilizar-se pela obtenção de autorização para entrar no
sistema de distribuição da COPEL, solicitando com a devida antecedência os desligamentos,
quando necessários e rêspeitando os prazos impostos pela Concessionária;

11) lnformar á Concessionária, todas as intervenções no slstema de
distribuiÇão que possam determinar mudanças no diagrama unifilar e na operaçáo das redes
de distribuição;

12) Atender no prazo máximo de 72 (setenta
reclamaçóes diárias feitas contribuintes;

duas) horas às

í3) Substituir e/ou repor no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados
da data de rnício de vigência do Contrato, todas as lâmpadas queimadas ou com defeito de
íuncionamento;

14) Vistoriar, quinzenalmente,
contemplados com iluminação pública, para
providenciar os reparos necessários;

vias e logradouros públicos
regularidade do sistema e

todas as
verificar a

15) ldentificar os veículos próprios e/ou de
execuçáo dos serviços, objeto deste Contrato, com a seguinte
Manutenção de lluminação Pública a Serviço do Município";

terceiros utilizados
inscrição: 'Serviço

na
de

16) Manter equipe técnica devidamente habilitados para prestar
atendimentos emergenciais à população, em qualquer dia da semana;

17) A emprêsa contratada deverá disponibilizar um número de telefone
0800 onde serão recebidas as reclamações.

18) A empresa contratada, juntamente com a Prefeitura Municipal deverá
realizar um trabalho de divulgação do número do telefone onde serão recebidas as
reclamaçôes, informando a população sobre a existência deste serviÇo.

19) Reembolsar a COPEL quaisquer danos aos materiais, equipamentos
ou ao seu patrimônio durante a execução dos serviços;

20) lndicar um preposto para intermediar sua relação com a

CONTRATANTE, nos assuntos pertinentes a este Contrato,

21) Submeter à aprovação da Fiscalização, mensalmente, relatório dos
materiais e servrÇos efetivamente aplicados no sistema de iluminação pública, assim como o
relatório das reclamaçôes recebidas no período através de telefone gratuitoi

22) Acalat as determinações da FiscalizaÇão e prestar informaçóes
sempre que solicitado;

23) Observar com rigor as leis trabalhistas, previdenciánas e securitárias
e facultar ao CONTRATANTE a fiscalizaçâo da exata observância da legislação específica
por parte da CONTRATADA;

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licitacao,ânsb br - rrrru.nsb r
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24) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou
materiais que, em êzão da execução dos serviÇos, venham a ser causados ao MUNICíPlO
ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos;

25) Dirigir tecnicamente os serviços, executando-os com rigorosa
observância na forma da lei, respeitando as recomendaçôes das Normas Técnicas
Brasrleiras, das Normas Técnicas da Concessionária de Energia (COPEL DISTRIBUIÇÃO
S/A), e do Código de Obras e Posturas do tVlunicípio, assumindo a responsabilidade civil e
criminal por quaisquer falhas ou imperícia:

26) Fornecer sem restriçóes, todas as informaçóes solicitadas pela equipe
da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, permitindo acesso aos materiais utilizados e
aos dados gerenciais sempre que solicitado.

27) A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção da
rede de iluminaÇão pública do Município de Nova Santa Bárbara, consertando qualquer
ponto de luz que vier a apresentar problemas, atendendo à solicitação da comunidade por
meio de chamada telefônica através do telefone gratuito, ou por solicitaÇão dtreta da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. OO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Serra - Paraná, para a

solução das questóes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

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

(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Eric Kondo

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - licitacao,?nsb.pr'.go v. br - u'urv.nsb.pr. gor'.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PORTARIA N" O8O/2018

o PREIjEITo MLrNlctpAL DE NovA SANTA BÁRBARÁ, resotve, no
uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Art.1" - A Comissâo de Pregão, cotuposta pelos seguintes membros

- Pregociro: Marco Antôrio de Àssis Nutres - CIIRG no l3.3 15.069-2 SSP/PR;

- Suplente: Mônica Maria Proença Mrrtins dâ Conceiçio - CI/RG no

10.450.207-5 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Rosemeire Luiz da Silvâ Cl RG n' 7.224.894-5 SSP,?R;
- Suplente: Mâria José Rezende - CI/RG no 9.170.714-4 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Polliny Simere Sotto - CURG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Maria de Fáíima Ribeiro dâ Mrt| - CIIRG no 3.609.201-3.

Art. 20 - Esta poíaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em

contrario

Nova Sanla Bárbara, 03 de outubro de 2.018

ndo

feito Municipal

Rua Walfredo Biúencouí de Moràês n" 222, Ccnúo, I 43.3266.122?,63 - a6.250-000 - Nova Sentâ

Bárbard, Panná - tr - E'mâil- Iicilacao@!§brlsolu Site - www.nsb.pr.sov b!

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail- licitacao@nsb.pr.gor'.br - rvrvrv. nsb v. br

,t'1
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CORRESPONDÊNClA INTERNA

De: Setor de Licitaçôes
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2610312019

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do
Pregão Presencial n' 1412019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação publica do
Município de Nova Santa Bárbara, em atendimento ao disposto no parágrafo único,

art. 38, da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosame

Elaine Crist a Lud dos S ntos
Seto tcttaçóes

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100 
= 

- 86.250-000 NoYa Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails lic itacao(ônsb.pr. gov.br - rv*'rv.nsb.pr.qov.br
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Processo Admi nistrativ o ne 024 / 2019

Pregão Presencial ns O74l2Ot9

Objeto: Contratação de empresa Especializada para Prestação de Serviços

de Manutenção dos Pontos de lluminação Pública do Município de Nova

Santa Bárbara.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO NE O47 I 2OI9

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Presencial ns 07412079, o qual tem por objeto

Contratação de empresa Especializada para Prestação de Serviços de

Manutenção dos Pontos de lluminação Pública do Município de Nova Santa

Bárbara.

O pregão é regido pela Lei ns 10.520/2002, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto pe 5.450/2005 [poro pregõo no Íormoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne 70.52O|2OO2, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento
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NOVA SANTA BARBARA

ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem

a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os q uais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo

órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem

licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,

cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances,

a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação

e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou,

se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela

Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em 01

(um) volume, a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ne 70.520/2002, do

Decreto ns 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.
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Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento

tomado.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus

anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei nq 10.480/2002, clc o parágrafo

único do art. 38 da Lei ne 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da

Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles

de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada

pelos setores responsáveis e autoridade competente pela Administração

Direta Municipal.

É o parecer.

Ate ciosamente.

Cortez cken

Procu radoria Jurídica
À/í

\,
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Valtêr

níormrçóê5 G.f.it

.!rsos P.ov.ni.nt.r de o19ànr5mo5 inlerí.(lonair/msltilatcrà15.1ê «édlto

Detalhes processo lcrtatório

Ent d.de Executora MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBÀRÂ

Àno' 2019

\i. lrc têÇão/JisÊênsà/rn€xigrbilldadê. I4

f4odaIdadê. Preqão

NúmeÍo edrtal/prc(essc' 24l201 9

TCEPR

lnstituçào Frn3ncerra

Contíato de EmprésUmo

D€scÍção Rê5ün-Lda do objeio' ContÍêtêção de empreç esi,ec a|zadà pêrã pÍestaçào de serurços de manuiençào

dos pontcs de rlumrnãção púb rca do l'lunicíp o de Nova S.anta Bárbarô

Formà de Àvalição Menor Preço

Dolação Orçameoütna' 0500r151221002010t j901900000

Preço máx mo/ReferêncE de preçc 79 998,00
R5"

Data dÉ !nnçámento do Edltàl 26/03/2019

Data da Áb€rtura das Propost s /04/2019 26103110lr9Data ReErstÍo

Dalê Re9rstroiiovA DaLa da ADertLrê das Píopcstzs

Data de Lançamento do Edital

Data dâ Ábe(urê das P.opôstas

Há itens exclusrvos paía EPP/I'1E7 Sim

Há cota oe participação paÍa EPP/i"1E? Não

Truta_se de obra com exiqêncra de subcontratação de EPP||1E? Náo

Há pÍioídade parã aquisrções de m cÍoempresas reqronais ou lora s? Náo

Dàta Cancelamento

cPF: 4271sr.29s8 í!9qAq!)

Percentual de p3rticipaÇào: 0,OO

httpsr//servicos.tce.pr.gov.br/TCEPRI/Municipal/AMUDelalhesProcessoCompra.aspx 111
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Poder
Executivo

Anovl . '
IMPRENSA OFICIAL - '
Lài ;e.660;dê 02 úê âbriÍ
de 20 3:,

AVISO DE LICÍT
PREGÃo PRESENctAL N. 13/2019 . sRp

objêto: Rêgistro de p.eços para evêntual aq uisiçáo dê rêfêições (marmitex) para Sêcrêtaria Municipal de Obras, do Trabalho e Gêração dê Emprêgos,

Tipo: Menor preço, por ilem.
Rec€bimento dos EnvelopesrAlé as 13h30min, do dia í0/04/2019.

Âido do Pregáo: Dia ',0/04i2019, as 14h00mir.
\ço máximo: Rt í5,960,00 (quinzê mile novecentos e sessenta reais),

rníormacóês Complêmêntarês: poderão serobtidas em horário de êxpediente na Prefeitura Municipalde Nova Sanla BáÍbara, sito à Rua Walfíedo Bitlencoud de Moraes n0

222, pelo Íone:43-3266€100, por Email:licitacao@nsb.or.oov brou pelo site www.nsb.pr.gov.br

Nova Santâ BárbâÍa, 25103/2019.

Marco António dê Assis Nunes
Píegoeiro

objelo: ContaâlâÉo dê êmpresa êspêcializada para prêstação de sêryiços de manllênção dos pontos dê iluminaçáo pública do Municipiodê Nova Santâ Báóaía.

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos Envelopes: Até as l3h30min, do dia 111f]412019.

lnício do Pregão: oia l1/04/20í9, as l{h00min,
PÍeço máximor RS 79.998,00 (6etenta e nove mil, novecentos e noventa e oilo reais).

E@êg:gsl@d@]EEg:podêrão sêroblrdâs em horário dê êxpêdienle na PÍeÍeitura Municipalde Nova Santa BárbaÍa, s to à Rua WalÍredo Bittencoud de Moraes no

222, pelo lonê: 43-326&8100, por Emailr licilac€o@nsb.pr.gov.br ou pelo sile !@.!§bplgQLDI

Nova Santa BárbâÍâ, 26/03/2019.

Marco Anlónio de Assis Nunes
Pregoeiro

PoÍtaria n'080/2018

^ 
D|SPENSA DE LtcrÍAcÃo N. ío/201s

De acordo com o procêdimênto admlnislíativo instaurâdo pêlo MunicÍpo de Novâ Sânla Báíbaía, objelo do pÍolocolo no 25/20í9, ÍeÍeÍentê ao pÍocesso de

dispênsa dê licitação, para LOCAÇÃO DE HÓVEL PARA |i{STALAçÃO oa SECREÍAR|Á oE aSSlsTÊNCh sOClAL, mnforme solicitaçáo Íeita pela Secrelana
Municipalde Assislêocia Social, e sendo alendidas as nomas legais pennenles e na íorma do inciso ll, do ad.24, da Lei8666/93 e posteriores alleraçoes, caracleÍiza-se a

refeÍida dispensa de licitaÉo.

Nova Sanla Bárbara PR,26i03/2019.

Eúc Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

o PREFETTO MUN|C|PAL DE NOVA SANTA BÁnBARl, Esuao do Parâná, Sr. ERIC KoNDo, dê âcordo com os princípos e leis da transparência ê dâ

pub ic dade que regem a adminisúaçáo pública. ampaÍado no art. 48 e no seu oaÍágraÍo Úniúo da t ei Complemenla' n" 101/2000: loma público a realização de AUDIÊNCIA

PÚBLICA, no dia 29 de março de 2019, com inicio às 09 hoÍas, na CámaÍa [,4un cipal de Nova Santa BáÍbara, que tratará da Elaboraçáo da LDO - Lei de DiÍelnzes

orçamentáÍias parâ o êxêrcício 2020.

Atêndendo aos princípios da AdmrnislraÉo públicâ, consagÉdos êm lêxtos legais, fazemos o chamamento público paÍa parlicipaÍ desta âudiénciâ.

Novâ Sanla Bárbarâ, 26 de março de 2019.

Eric Kondo
Prêíêilo Munlcipal

0 PREFEITO MUNICIPAL DE Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, Sr. EÍic Kondo, de acordo com os princípios e leis da transpaÍência e da publicidadê que regem a

administraçáo pública, amparado no alt 48 e no seu PaíágraÍo Único da Let Complementar n" 101/2000, vem por meio deste, convidar a população a partrc par da

AUDIÊNCÁ PúBLICA, no dia 29 de março dê 2019, com inícro às 09 horas, na Cámara Municipal de Novâ Sanla Bárbara, que trataÍá da Elaboração da LDO - Lerde

DirelÍizes orçâmêntárias pae o exetciçlo 2020.

Diário Oficial Eletrónico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walfrêdo BiüêncouÍi de MoÍaes n'222 - Cenlrc

Fone/Far (a3)3266€100
E-mail: dLanooÍioal@nsb.pÍ.gov.b.

www.nsb.pr.gov.bí
!.$Àw.transpaÍênciaparana.com.br/doensb

D..urÊnú ass.âJo on. Cêúiedô Drnilál ll.và s"niá
BáÍb.r2 Piêtêi,rÍà 1,r!nicpãt: 05561mi00l1En ac SEFASA-
§!. .u1Énti.jdâd6 é qaÍarlda dêsde quê ueâliz5ro aL'avs
ílô rtr. FJE /,eÀ ., Jrpar.nuásÉÉ @a br dÉ-à/

| . Aios do Poder Execulivo

Terça-fêira, 26 deN" 1447 - Nova Saita Bárbara, Paraná,

\.-..

AVISO DE
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L...dF P+t dê Olivêkr . Pr€O@ko Hunlêlp.l

EXIRAÍO OAÀÍA N'06/20I9 DEREGISÍROOE PRÊÇO
O Nlunl.rrE dê tliaã Amê@ Ja Coli€, êÍeÉs ac ôrtàíâmênlo d: Côm prâs ê úc,ráçõ€s,

tma plblE o pr@d menlo admmisLll'vo dênchiMdo Re9slo C. Pre@ rêar'zado po.eslê
,íuni.lpE n6dÉnlE Pí.gao PE*nddsob n! 1C/2019. hômoloqedo em.23/C3rO19

!à1, hontro?ãdo R!2 6§0 00
Ém9,é$: MILTON SÀNTCS GRÊGORTO EPP inleila ir CNPJ s.õ no 0: .,1,13.237/0001,00

óhsêdsnâ ddâde de!Íâi. Éstrdo do Praiá, àÀve.dâ dos seldo,es [{únupêis,60 ce^úo
llrál Pâr5ná lelêÍon. ,13 &1!2'5929

PBzo da Àa de Rêgisl.ode ÊÍeç. 12 Eêses
llens @slânlês dã Ai, d6 R€lislb 

'lê 
Pr€Ço

uovaÀménca dâ Coltna,29 de Ínãíço dê 2019.
Leândro Pêret dê Oliveka - PÍsgoêiÍo Ídunlcipal

Prefeitura Munic!pat de
Nova Santa Bárbana - FR

Objeto
serviços de manutenÇão dos pontos de ilumrnâção pública do lüunicipio Ce
Nova Santã Báíbârâ.

Tlpo: Mencr preço, For ileín.
Recebimento dos Envelop€s:Alé as 13h30mrn, dodie 11104/2019
lniciodo PÍegão: Dia 11/04/201-ô, ás 14hoomin.
PÍeço máxrmc. RS 79.998,00 (setentã sôove mil. novec€nlos enoveÍrla e

oito reãis).
lnformãçóes Complemenlares podeÍãc sei obiidas em hoÍário de

erpediente na PíeíeituÍa Municipêl de Ncve Santa Báíbara sitc à Rua
WâlÍredo Bittencourt de lvloÍâes no 2 22. pelo ície: 43-3 256 A 1 00, l-"ôÍ Emsrl
lictEç?S@_!l!.ptr!rbl ou pelo sile !4,Miu.qlttyE

Novâ Sanra BáÍbara, 26/03/2019.
Marco Antônlo de Âssls NunEs - Píêgoelro - Portâria n' 0BC/2018

EXTRÂTO GO CONÍRÊ.TO N' 1C/2019
REF.. DisDense de LicilãÉo Í1 ' 1C/201!
PARTES: MUN'liPlO DE NOVA SÂlrTÀ BARBARA, pessoa juÍid,câ de

dieilo publico rnleÍnâ, inscíta no CNPJ sob o n" 95 561 080/0001-60 com
sede administrativa na Ruâ WalkeCc Biflencôurt de Morâes. 222, e a Sra
DOUGHERTHY PORTf LADE OLIVEiRASILVA

OBJETO: Locaçáo de lmóvel para lnslelâçáo dâ Secíelaíia de
Assistê ncia Sqcial.

VALOR:R§ 1.200.00 (u.n mrlê dirzentos Íeais), per,az€ndo oyalcr tolalde
RS 7.200,00 (sete rnil e duzentos Íezis).

PRA2O DE VIGENCIA: 06 (seis) meses. cu seja. até 27109/201 C

S ECR ETARIAT SecrêLâÍja [4 u nicipâl de Assislência Soc]e!.
RECURSOS: SecÍetana [.] uniopa I d e Assislência Social.
RESPONSÀvELJURl0rCO: Carmên CorlezViircken, OAB/PR nô22.932.
DAÍA DE ASSiNéTURACONTRAÍO: 28/03/201 S.(

PREGÃo PRESENcTÀL N" í412019Do LE tcIS
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

$8
*1."a ismWeb

c., sii

REeu ERIMENTo tmpucNlçÃo EDTTAL pReoÃo eRESENcTAL 1 4tzo19
2 mensagens

GASPAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE <consultoria@gasparcontabilidade.com.br>
Para: licitacao@nsb.pr. gov.br

I de abril de 2019 14:55

Boa tarde

Vimos através deste, protocolar o pedido de impugnação do edital de pregão presencial n".1412019, conÍorme
disposto no item 4, subitêm 4.1 .'1.

Favor ConÍirmar o recebimento

^Çêrto de sua atenção, desde já agradecemos

Att

Jeon Morcel Zuber

Contodor

cRC PR-07ó r 82lO,0

;q!., (421313t-l??,
Guomirlnf6 . ln (42) I 91476636 / I 9872-3445

www.gasparcontabiIdade.com.br

Rua Ver. lúario Evangelista de Almeida, 122, Centro,84.435-000

LivÍê de vírus- www.avast.com.
*

https://mail.google.com/mail/u/0?ik= 1463514b4d&view=ptEsearch=allEpermthid=thread-P/o3A í 630269519351741476&simpl=msg-P/o341630269

_-.-'si",%ã 't#," Ê
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Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br> 8 de abril de 2019 15:03
Para: GASPAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE <consultoria@gasparcontabilidade.com.br>

Boa tarde,

Recebido.

Att,
[exto das mensagens anlerioÍes oculto]

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal dê Nova Santa Báíbara
TeleÍone (43) 3266-81í 4

https://mait.googte.com/maiUuio?ik=1463514Md&view=pl&search=all&permlhid=thread-F/o3A1630269519351741476&simpl=msg-f%3A1630269.. 212
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PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 7T

CORR"ESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 08 I 04 /2OI9

De: Pregoeiro

Para: Departamento Jurídico

Assunto: Impugnação ao edital de Pregão Presencial a" l4l2Ol9.

Prezada Senhora,

Solicito pârecer jurídico quanto à impugnação ao edital
de Pregáo Presencial n" 14 l2Ol9, apresentada pela empresa LUIS ANDRE
SOCHODOLÁI(, CNPJ N' 08.563.554/0001-09, conforme anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Marco o de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n'080/2018

Rua U alliedo Bittencourt de Moracs. 212 - Cep. 86250-000 - Fone./f'a\ (0-13 ) 3266 8l (10 - C.N P.J. N." 95 561.080i 0001-60
l--mail: lrutacao ainsb-nr qo\.br - Nova Santa Barhara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
72NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO N9 056/2019

REFERÊNCIA:PREGÃO PRESENCIAL N9 014/2019

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE TLUM|NAÇÃO pÚBLtCA DO MUNTCÍptO DE NOVA

SANTA BARBARA

Trata o presente expediente de pedido de impugnação interposto em face do edital do

processo licitatório, modalidade pregão presencial no- OL4/20L9, que tem por objeto a

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção dos

pontos de iluminação pública do Municipio de Nova Santa Bárbara.

Alega inconformidade no item 10 - referente a documentos para fins de habilitação,

especificamente sub item 10.2.6 - quanto a comprovação de cadastro da empresa junto

à Copel - Companhia Paranaense de Energia e sub item 1,0.2.7 - declaração de que

possui e utiliza os recursos mínimos para execução de atividades de manutenção no

sistema de iluminação pública de acordo com as exigências da COPEL - Companhia

Para naense de Energia.

Defende que o cadastro é solicitado somente, para empresas que desejam participar de

processos licitatórios junto à COPEL, de acordo com o respectivo manual de

fornecedores disponibilizado pela mesma.

Apesar de bastante vago e desconexa a presente impugnação, mais prezando sempre

em manter todas as cautelas legais para que não se configure nenhum tipo de

direcionamento ou de exigências que fujam ao parâmetro dos princípios da legalidade,



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ft .l
íJ

da moralidade e do interesse público, opina essa Procuradoria Jurídica, pela suspensão

do recebimento de propostas e retorno do edital convocatório para nova análise técnica

do setor competente desta Prefeitura Municipal.

É o pa recer.

Nova Santa Bárbara, 10 de abril de 2019

carmen Cortez Wilcken

Procu radora ju rídica

)
L.-,



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA ?{

AVISO DE SUSPENSAO DO PREGAO PRESENCIAL N" I1l20T9

A Prel-eitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná,
através do Pregoeiro, designado pela PoÍaria n" 080/2018, no uso de suas atribuições, torna
público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrat-e, a qual
tem por objeto a contrâtâção de empresa especializada para prestaçâo de serviços de
manutenção dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbâra,
que estava previsto para acontecer no dia 1110412019, às 14h00m, que decidi SUSPENDER o
certame visando adequação ao edital, em virtude da impugnação impetrada pela empresa
LUIS ANDRE SOCHODOLAK, CNPJ n' 08.563.554/0001-09, sendo que será divulgada
nova data e horário para a realização do certame

Nova Santa Bárbara. 10104/2019

Marõo Assis Nunes
goerro

Portaria no 080/2018

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100 :,',- - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvu.nsb.pr€Q!.bl

onl



1010412019 E-mailde lsmwêb - SoluÇóês pâra lntêrnet - REQUERIMENTO tMPUcNAÇÃO EOTTAL PREcÃO PRESENCTAL 1412019

E REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO.Pdf í')509K

Setor dê Licitaçõês - PÍêfeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pÍ.gov.br> 8 de abril de 2019'15:03
Para: GASPAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE <consultoria@gasparcontabilidade.com.br>

Boa tarde,

Rêcebido.

Att,
fIexlo das mensagens anleriores oculto]

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor dê Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-81í4

-or dê Licitaçõês - Prêfêitura Municipal dê Nova Santa Bárbara 
1O de abril de 2019 15:53<rrcitacao@nsb.pr.gov.br>

Para: GASPAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE <consultoria@gasparcontabilidadê.côm.br>

Boa tarde,

Segue anexo PaÍecêr Jurídico e aviso de suspensão do Pregão Presencial n" 1412019, previsto para ocorrêr amanhã
('t1t04t2019\.

Favor confirmaÍ o recêbimênto dêste email.

Atr,
[Texto dâs mensagens anlenores oculto]

2 anexos

-\l:] Aviso-Suspensao-Pregao-1 4-2019.pdf
14K

Parecer-juridico-impugnacao-prêgao-1 4-201 9.pdf
69K

htlpsi//mail.google.com/maiUu/0?k=1463514b4d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1630269519351741476&simpl=msgJ%341630269...212

.r}
EJ



10104t2019 E-mail dê lsmweb - SolLrçôes para lnternet - Aviso de suspensáo do pregáo presenciêl n. 14/2019

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

?6
'.É- ! ismWeb

r., ..,.-. -, (-", SIL

Setor dê Licitações - Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara 
10 de abril de 20.19 15:55<licitacao@nsb.pr.gov.br>

Cco: Maxim - Engenharia Elétrica <gerencia@maximee.com.br>, Atendimento MAXIM <adm.cvdias@hotmail.com>,
sebatiao torres <terravermelhagp@hotmail.com>, elainesuchodola@gmail.com, lumenseletrica@oullook.com

Aviso de suspensão do Pregão Presencial n' 1412019
2 mensagens

Boa tarde,

Segue anexo Parecer Jurídico e aviso dê suspensão do Pregão Presenôial n' 1412019, previsto para ocorrer amanhã
(11t04t2019\.

Favor confirmar o recebimênto destê êmail

Att,

EIaine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor dê Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Têlêfone (43) 3266-8114

2 aneros

5\E]
Aviso-Suspensâo-Pregao-í 4-201 9.pdf
14K

Ê Parecer-i urid ico-im pu gnacao-pre g ao -1 4-201 9.pdÍ
69K

Mail Delivery Subsystem <mailer{aemon@googlemail.com>
Para: licitacao@nsb.pr.gôv.br

Endereço não encontrado

10 de abril de 2019'15:55

.: ,.

:§;i, Sua mensagem não foi entregue a
elainesuchodola@gmail.com porque o endereço não foi
encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta Íoi:

Thê email account that you tnied to reach does not exist. Please tny double-checking the
recipient's email address for typos or unnecessary spaces, Leann mone at
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser c18sot23777461p9p. 80 - gsmtp

htlps://mail.google.com/maiUu/0?ik= 1463514b4d&vrew=pt&search=all&permlhid=thread-a%3Ar-31 71924998108834475&simpl=msg-a%3At-13A1 .. 112



DO ?REG,iO PRrSf\Ctrl \.''1{40 §10 A Comissào Especial Ele toÍal será pÍesrdida pelô senho. Clêberson Govane da

§2" Nâo poderáo íazer parle de Comrssáo os conselheiros que mncorreÉo ao píoaesso

dê êsaolha dos membÍos do Conselho Tulelar ou que possLram crrniuge, companherÍo
a nda que em uniáo homoaleliva, ou paÍentes em linha Íeta, colâtêral ou por afinrdade
alé o leÍcerro gra! coÍno Íllhos pais, iÍrnãos, enleados. padíaslo, madGsta ou tios
sogro e sogra, que iÍào paírpâr do pÍocêsso;

§3" Caso a guÍn membro do CMDCA venha a tomaFse mpedrdo poÍ conta do drsposlo
no §r deste aíigo, será alastado da Comrssão, sendo subslrtuido poÍ qualquer oulro
conselhe Ío, iodLrsNe suplenle

Ârt.3à CoÍnpete a Comissão EleiloÍal:

§1ô Pub icar lodos os editais êspêciícos no DláÍio ofical do munrcípio para cada umâ
das íases do p@sente Processo de Escolha,

§2 Drrqir o procêsso ele loral

§3 Adol,aÍ todas âs píovdênoas nêc€ssáriâs paÍa a reaiEaçiodo plerto:

y Rec€b€Í pÍocessar e lllgaí impugnaçoes e recursos mírtrar meúÍios; registro de
candrdatuÍâs; propaganda ele oÉ; validade de votos e üo1aÉo de umasi reírltado frnai

§SAnaiisar, homoiogaí e pubhcâr o íeg stro das cândrdal!Ías;

§6 Recêbêr denúncias contía candidatos;

§7 Publicaro íesulládo do pleilo, abíindo prazo para recuÍso.

§80 Rêâlizaí reunião destrnadâ a dâÍ mnhecmento íormal das regras da c€mpanha aos
canddatos considerados habúlados ao plelo, quê nÍnâráo compromisso de resperlá-las,
sôb pêna de rmposrÉo das sân@s prevshs na legslaÉo munrcpal;

§9" EstimLrlar e íaollar o encámrnhaÍnento de nolícias de Íalos que constitLraÍn vDlação
des rêgÉs do processo de eleÉ0, porpade dos canddalos ou à sla ordeml

§ 1 0" AnalisaÍ e decid r em prime Ía mstância ad ministra bva os pêdidos de rÍnpug naÉo e
oulros rncidentês ommdos no dra da píov€ e da votaÉo,

§1'1" ProvrdênoaÍ a confeoÉo dos maLêriais necessários para o proc€sso eleitoÉ|, bem

coÍno os locárs de votêçáo

§120 Esm heÍ edrvLlgaÍ os locl.s de pova e voldÉo

§í30 Selecionar, preíeíenoaimenle lLrnto aos óÍgàos públcos Ínunicrpais, os meúrios e
escrulnâdoÍes, bem como seus respectNos supentes, que seráo prevramente onenlados
sobre mmo proceder no d a da votrçeo, e pub icare lisla de mêsános;

§í1' Solicitar, junto âo Comândo da Policrê Millar, â desenâÉo de efetivo pêrâ garantrÍ

a ordem e segLrrança dos loc3ls de voláÉo e ap!ração dos votos.

§15" Solicitar ao Tribunal SLrpeíoí Éleitoíal e Tribunal Regiona Eleitoral do Esládo do

Pêraná as urnas elelrónrcás ê â relâÉo de elê toíês do mun cipo e;

§16" Resolver os casos omissos.

Ârt-4"-A Comissáo contaó com o seg! nte apoio:

??

-AuxilarAdÍn n strativa Môncá Mána Proençi Marlinsda ConceiÉo
I - Píocuradoria JuÍídrcá Mln opa Cârmen CoriezWlcken

Aí.50 - Estâ Resolução enlÍa em vlgoÍa parlrr da dala de sue aprovaçáo

Nova Sanra BarbaÍâ/PR,02 de abrilde 2019

Clebêrson Giovane da Rocha PerêÍe
PÍesidente do CMDCA

@
0 PÉÍêrlo do MunLcjplo de Nova Santa BárbaÍa, Estado do Paraná, usando

des atnbui@s que lhe são coníendas por Lei, tendo em vrstá âs !qll!!tqpq§_1:
80912016 ê n0 893/2018. bem co.no, lnstnrçoes Normaüvas do TnbLrnal de Conlas do

Estado do PaÍaná, CoNCEDE DIAR{A(S), coÍno se!ue:

Nova Santa Bárbara - PR , 10 de Abril de 2019 - Diáío oficial Elerrônico . Ediçâo: 1458/2019 -l2l
o

À Prf.inn l!ÍEi.;pâl& -\_ora Sa r BÁÀra.líl,lo d. Pàmá_
ím\é5 dJ PRgorüo d*iEEdo p.h Pordú !'ilEi)1013. m üÉ dê íui âribx:çôõ. toÉ
púbho . pào .o,JÉciúqtrô ôt ilrB,:âJns o Fr1tr,pÍ d.1 ltr,trclo o +igÉli. 3 quâl

r.o po. ój.lo , .ootírlào d. .Eprêsr ê§pei.tiad2 púr pr.í.çio d. s.niço! d.
úDUl.!!ào d6 pooloÍ d. iluúiortio pábli.r do \luDi.iDio d. \ô\. S.!rr 8irbrr..
qú óuri Fê\ ilro pdr ..o,r.c.r @ dii I t 01 1019, às l]h00,r qu. d.cüi §§tEIDEB o

«íe. lisado ad.{mçâo ro êdirJ. o LiÍüê & inputnàrdô itr1p.hda pilâ .Drrcq
L[-IS Â\DRE SOCHODOL{I( C§I n'03.5ó.1.5510001-09. lordo qlc Hi diEleârte
no\ a rhh c loiirio pra â rcalu,çio do c.nâDà

\orà sú'a Báóü l0 !1.1019

th ro 1úrô!io de -1r !i! r*u ü6

Pond, no 06 0 ll0l S

avtso DE LtcÍTÂcÁo
PREGÂO ELEÍRoNlco n." í5n019 -SRP

0bjeto: Rêgist o de preços para evêntu al aquis ição de 02 (dois)veículos, sêndo um
parâ o Conselho Tutelare oulro pare uso da Secrelaria de Assistência So.ial.

& Menoí pÍêÇo 
_poÍ ilem

:10 DA SESSAo DE oISPUTA 0E PREÇoS: às 09h00min do dia ?!lEE!.19 poÍ

,,eo do PoÍlâl CoMPRASNET alravés do sle hflp.//www çoÍnorasoovÉmarnentâis.qov.br
- uAsG - 985457.
Píeço li4árimor RS 113.543,33 (cenlo e trêze mil, quinhentos e quarenta ê kês Íêârs
e trinlá e tÍês cenlavos).

bfeIEÂÊ0!§_ç!E!&E$eE§: poderão ser obtdas em hoÍáno de expedenle na

PÍeÍerirÍâ Mun cipal de Nova Sânh Bárbara. srlo à Rua WalÍreclo BrnencouÍl de MoÍaes

no 222, pelo Íone 43.32663100 ou poí E{nâil: !çL!ê!Ag@!sU!rj!\D!

Nova Santa 8áloara, 10/042019.

Marco Antônio de Assis Nunes

PÍegoerrc
Porlaria n" 0802018

ErÍata dâ PqblicaAâo da RêsoluÇão n"0í/2019

Ed(áo nô 1452 Resolução 01/2019

onde lê-sê 01/2019
Leia-s€ 022019

RESOLUCÃO N"02 DE 02 DE ÂBRIL OE 2019

Súmula: "lnslilu Comissão Êsp€cial Eleitoral paÍa ehLÉo dos mêmbros do Conselho

T!lelaÍde Nova Santa Baíbârâ e dá oulÍas providências.^

0 Conselho Munrcrpal dos orertos da Cíiança e do Adolescenle de Nova Sanla

BaÍbara/PR{MDCA (CMoCA) em ormpnmenlo à Le Fedecl no 8.069P0, Lei Federal
a42696112, ResofuÉo n' 170114 do conselho Naconal dos DrÍeitos da CnanÇ€ e do

ies.ênte (CONANDA), Ler Munropa N0. 71012014 cDín alleraÉo N" 921i2019

mnsideÍando a DelibeÍaÉo da Reuniáo ÊxtraoÍdrnáÍia realzâda no dia 01 de abril de

2019 Ate no 05-2019.

RESOLVE

SêlvidoÍ:
Cârgo:
Sêcretaria./Dêpartamento

valor (R$)l

Destino:
objêtivo da Viagêm:

AÍt. 1" lnstrtuiÍ Comissão Espeara Eleito,"l com o objelivo de conduziÍ o processo de

escolha dos membros do Consé]ho Tutehr, gestão 2020-2023, composta poÍ três Íases

ellmrnâtóÍiâs: inscrlÉo. prova escÍila dê caráter elirnrnalóÍio e eleiçáo dos cândidalos

apÍovados.

Art.2" lntegra a Comssáo EspecE I E leiloaal os segunles conselheiÍos:

| - Rêprêsênlantes governamenlars

Ligra BaôaÍB Me ra Sanlana -Assistência Social
Priscylla MiuklTakao - Assrstêncrâ Sooal

Simonê NoriVieira - EducaÉo
ll- Represenlantes não goveÍnâm€nlá s:

Nairalie Ribeiro Tratz Non da SiNa- Entrdede Relgosá
Luoneia MaÍtns Pelincel- AssooáÉo dê Pâ s e Amigos dos ercepcDna s

Cleberson Giovan da Rocha Perêrra - Enlidade Religiosa

oatâ do Pagamento
N" do Pagamento:

RICARDOTÂKEO HAMAOA

FUNCIONÁRD
OBRAS

RÍ 100,00
TIBAGI.PR
soltctÍÂçAo DE 1 {uMÂ) DtÂRtA sEM PERNoÍrE,
TOTÂL|ZÀNDO 0 VALoR DE Rl 100,00 (CE-lil RE^IS)
PÂRÁ GÂSTOS COM ALIMENTÁçAO, AO
FUNCIONARIO RICAROO Í DA, PARA

CUSTEAR DESPESAS E VIAGEM A CIOADE OE

MAg!, COri,! SÂíOA DLA O9/Mn019 E REToRNo NO

MESIIIO DIÂ, PÀRÂ TRATAR DE ÂSSUSNTOS

SOBRE A REIOMÂDÀ DO CONTRÂÍO 44,2017 COM

Â EMPRESÂ DÂM SANÍOS E CIA LTDA,
Í0/0120't9
2í38l2019

ERIC KONDO
Prefêrh Munlcrpa

ll - AtoE do Poder islativo

ll- Publicidade
Náo há GA resenle data

Náo há publicaçoes pâía a prêsêntê dala

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Wallrêdo Billencourt de Moraes n'222 - CenlÍo

FonelFax: (43) 3266-8100
E-marl: draíooÍcial@nsb.pr.Oov.br

www.nsb.pr.gov.br
www.transpaÍenciaparana.com.br/doensb

't n -t -l ',"ot
Sr"LL",rLúâd.ás:.rdr
. Í. hrif \r! hnrp{!n-.rl. ,i-..)r J!.r,t
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C. Procópio, Domingo, 14 de Abril de 2019

Prefeitura Municipal de
PRNova San bara

Prcgo€no. designad,o p€la Porl,âna o' 040201ô. no uso de suas ahbuiçÕês, lorna
públlco e para conhscimenlo dos inlêressados em pânicipar dà hcllàção em
epigraÍe. â quál têm por objeto á conlialãçáo dà emprcsa especjâlEãda para
prcslaçào dê seNiços óê mânulênçlo dos pontos dê iluíninãçlo públi€ d.
ML/nicÍpio dê Nova San{â Bárbárâ, que eslâvâ previslo peía aconlecer no dia
11,0,{12019. à3 14h00m, quê decidi SUS PENDER o cêílamê visaí\do âdequaÉo êo
odúár, êm virlud6 dâ iínpugnâção rmpêtráda pêlâ êmpíêsâ LIJIS ANDRE
SOCHOOOLÀK.CNPJ.'08563.554/0001-09 sendoquese.âdrvulgadànovadalà
e hoiâro pare á rcâlizâçáodôcêdame

Nova 56ntã BâóâÉ, 10/04/2019.
itarco Anlônlo de ÀsEI. Nunos - Pregooho - Portá.la n'060/2018

EXIRÂTO 1. TERtttO ÀOtÍtYOÂO CONTRAÍO N'ru20't9
REÉ Dl6pênsa de Llcllação n.' t8/2018-

ContÉtânlê: Municipio dêNova Sânlâ Aáôá.a
Conllálãdâ: PRISMA GEO . TECNOLOGTAS LTDA inscdlã fo CNPJ sob n'

23.065.6T6/0001-46- Objelo Contlataç5o de preslaÉo de sery,ços de topoqraFa
conlráto oÍjginar n! 4201 9
AdilivodêPmzo: Pormais60 (sêssenla)dias. ou sejá. até 06/06/2019
Recu60si S6cÍetana do Ob.as, do Tlabalho o G€raÉo dê EmpÍ€gos.
Sê.ÍeEnas: Secrelãoa ó€ Ob.as, doTlabaÍhoe Gelaçâodê Empresos.
Oâlâ dêâssinatuíâ dolêrmode adíúo: 12l0,U2019

DtsPENsÂ oE LrcrÍÂçÁo N. i1l2org
Oeacodocômo pllEdrmenlo administraüvo instaurâdo pelo M!'!4ipE de Nôva

Sân[â Báôárã. obielodoprclocolo n'2712019. rclgrente so pÍocessoôêdispensâ de
IiOIâÉO, Pá'ã AOUISIÇÀO OE LAVAOORÂ DE ROUPAS PARA CASÀ LÁR,
coníom6 sollcilaçáô Íellà pelã Secretariã Munrclpâlde Assislénciá Sotral, e sendo
âlênd'das âs nomas legais peíinenle§ ê na lorma do inciso II. do art. 24. dá Lêr
8666,93 e posl.noresalleraçôes. caraclariza.sea reÍe,ida dispensãde licltaÉo

Novâ Sânrâ BáôâÍâ PR, 12104/2019.
E.!c Xondo - PREFEIÍO MUNICIPAL

avtso oE LrctraçÀo pRÊcÀo ELETRôNICo n..1s/2019 . sRp
Objêlo: Rêgisl.odê pÍêços paíâ êventual aquisiÉo de 02 (dois) veicuios. se.do

um paÉ o Conselho Túleh. e outro pàra uso da Secrêlada de Assisléncla Socral.
Ípo Menor píeço, porit6m.
rNlcro DAsEssÀo 0E orsPUTAoE PR€Ços:às 09h0omh do dra 26/04/2019.

poÍ mêio do PoÍlâl COMPRÁSNET através do sire
bllDrt'!-.'$qL!!!$$!I!'4!!í!rs gN[ . UASG - 985457. Prcçô Máximo RS

113 543.33 (canto e úeze mil. quinhentos e quarcnlê e kês reais e lrinta ê tês
cênlãvos). lníormâçóês complêmênlâÉs. podeéo seÍ obridas êm horáno de
erp€dienle ná Píelêitura Municipal dê Nova Sanlá Báôara, silo à Rua VíalÍiedo
B(renco'rd dê Motaes n' 222. pelo Íone 43-3266-E100, o! por E-mail'
L.!n!aaô!Ls!pisq!.b! Novâ Santâ Báôâ.â, 10/0412019

iíàrcoAntônlo d! Âssl3 Nunes- Pregoelro - Porlarra n'080/2018

ERRAÍa Do ÍERMo oE HoMoLoGÂçÂo EAoJUDIcÀçÀo
PRÉGÃO PRESENCIAL N' 8NOí9

Erata d. PublicsÉo do Têmo dê HomologaÉo ê Àdiudi@ção do Prcgào
Presenclal n' &2019. poblicada no Dràno OÍioát Eretrónim, ediç3o 1458. em
10,04/2019,6 no Jom.lACidàde Regional, em 10/0420l9,sendoquc:

Ondeselé: Num valortoralde R330 100,00(trintá ê oito mile cem reais).
Lêiâ-sê: NumvâloÍ tolaldê R938.099,00 (tÍ,ilâ eoilo milê novênls enovê rea,s)
Novã S.nlâ Báôârâ.l1do abnlde2019

' Erlc Kondo - Prêl.ito Munlclpâl
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EXTRÂTO OA ÂÍA OE REGrSÍRO OE PREçO N..3í2019 - PMNSB
REFERE TEÂo pREGÂo pRESENctÂL N. B/20í9 - pMNsB

OBJEÍO - Registro de p.eços paÍa evenhral contÍâlaÉo de seÍviços de
boÍãcha.ia, pá13velculos levesê pesâdos dá FroLa Municipa!.

VALTOADE DAATA: Oe 1 1/0rr 12019 a 1UU12O2O
BENEFTcTÀRtaoAÂÍA: MARcELo DoNrzEÍE oAsrLvA06762o31 919
CNPJ ebnô. 32-446 096/0001-02
A!€nida laJalleí Guimâêes da Cosla, 178 - CEP 86250000. Bãno:Cenlío. Nova

,el

E suspENsÁo Do pREGÁo pREsENcral N'1a,zo1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Processo Administrativ o np 024 /2079

Pregão Presencial ns O!4/2019

objeto: contratação de empresa Especiarizada para prestação de serviços

de Manutenção dos Pontos de rlumínação pública do Município de Nova

Santa Bárbara.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíOICO NE ,4IIzO]ig

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Presencial ne 014/2019, o qual tem por objeto

Contratação de empresa Especializada para Prestação de Serviços de

Manutenção dos Pontos de lluminação Pública do Município de Nova Santa

Bárbara.

Com relação ao presente certame, houve publicação da data de abertura

do mesmo, entretanto uma das empresas interessadas apresentou

lmpugnação ao Edital Convocatório, dentro do prazo legal.

Após análise, esta Procuradoria Jurídica se manifestou no sentido de

suspender-se o certame para que fosse providenciada a verificação de

possíveis alterações no edital, tendo sido inclusive informado que após as

verificações seria divulgada nova data para abertura do mesmo.

Assim, verificando-se possíveis alterações no edital convocatório em

comento, foram procedidos alguns apontamentos em edital próprio para o

7q



PREFEITURA MUNICIPAL 80
NOVA SANTA BARBARA

referido serviço que se pretende a contratação, sendo propostas algumas

alterações inclusive, que deverão ser observadas pelo Setor de Licitações.

Sugere-se que o Setor de Licitação providencie as alterações sugeridas e

reabra prazo para abertura do certame, sendo que, no caso de

impossibilidade de prosseguimento no mesmo certame, seja o presente

encerrado e novo reaberto, desta feita, no modelo Registro de Preço.

Assim, o presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja em

sua forma presencial ou eletrônica, visando registro de preço.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

E o parecer.

Atenciosamente

AN
Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Ju rídica



PREFEITURA MUNICIPAL
81NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

REVOGA O DE PROCE,S,SO LICITA?óRIO

Pregdo Presenclal I,I" 14/2019 - Processo Ad.mlnlstrattw n' 24/2019

O Prefeito Municipal de Noua Santo Barbara, no uso de

suas atibuiçoes legais, uem pela presente determinar a reuogação do

Procedimento Lícitatóio, na modalidade Pregdo Presencial n.' 14/2019, que

objetiua a contrataçdo de empresa especializado paro prestoção de seruiços

de manutenção dos pontos de iluminação pública do Município de Nouo Santa

Barbara, nos termos da legislaçao em uigor e do poder de autotutela que estd

sujeita a Administração, no artigo 49 da Leí n.' 8.666/ 93.

Tendo por fundamento alteroções no edital

conuocatôio sugeidas pela Procaradoria Jurtdica do Município, determino a

reuogaçdo do procedimento, o qtal deuera ser refeito oportunamente.

Cumpra-se na forma da legislaçao em uigor, publiqte-se

para conhecimento, a presente decisao.

Noua Santa Bdrbarl, 01 de julho de 2.O19.

(,
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Prefeho

1t'

Kondo
Municipal

Rua Walftcdo Binencourt de Moraes n" 222, Centro. t 43. 1266.8100, E - 86.250-000 - Nova santa Bátbala P

E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - Site - \\'ww nsb pr.gov.br
arana -
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Poder
Executivo

Ano Vl

ITIPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 de abril
dê ml3.

Ediçáo N" 1511 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Segunda-íeirâ, 0í de JULHO de 20í9.

I . Atos do Poder Erecutlvo
EXÍRÂÍO DO CONTRÂTO NO 3{/2O,Ig.PMNSB

CoNTRATANTE: Município de Nova Sânta Bárbara, Estado do Paraná, com sede à Rua WalÍedo Bittencouí de MoÍaes, n" 222 - Centro, Novâ Santa Bárbara -

PR, inscrito no CGC/MF n" 95.561 .080/00160, neste alo represenlado pelo (a) PreÍeilo (a) Municipâ|, em plefo exêrcÍcio de seu mandato e ÍunÇões, EÍic Kondo,
portador da Cédula de ldentidade RG n" 5.943.184$ e do CPF/MF n" 018.008.959-50, e

CONTRATADA: BM & P ENGENHARIA LTDA, CNPJ n'29.783.005/0001-10

0u-;T0: Ampliação e reforma da Esmla Municrpal Maria da Conceição Kasecker

VALoR; R$ 418.716,81 (q!atrocenlos e dezoito mil, selecentos e dezesseis Íeais e oitenta e um centavos). As despesas com a execuÇáo do objeto deste Contrato
coÍerão a conta 1780 e 1805.

PRAZo DE EXECUÇÃO: 210 (duzenlos e dez) dias conlados a partiÍ do 11' (décimo pnmerro) diâ da dâtâ dâ assinatura do ContÍâto de Empreitada e de acordo com

o estabelecrdo no cÍonogÍama f isic+Ílnanceiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA 420 (quatrocenlos e vinle) dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, O1 de Ju|ho de 2019
FORO: ComaÍca de São Jerônrmo da Sena, Eslado do Paraná.

Nova Sanla Bárbara.01 de Julho de 2019.

ENRATO 2' TERMO DE ADITIVO

ReÍerente ao ConÍalo n" 3í2017.
REF.: Dispensa de Licitaçáo n' 2412017.

PARTES: Município de Nova Sanla BáÍbara, pessoa jurídicá de diíeito publlco rnterna, rnscnla no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001{0, clm sede administrativa na

Rua WalÍredo Bitlencouí de Moraes. 222, neste ato represenlado pelo Senhor PÍeíeúo Munrcrpai Sr. Eric Kondo, e a COfiIPANHIA PARANAENSE 0E ENERGIA
. C0PEL, com sede na Rua José lzidoro Eiazetto, 158, em Curitiba - PR, inscrita no Cadaslro Nacionalde Pessoas JuÍidicás do MinistéÍio da Fazenda (CNPJ/MF)

sA\o n.'04 368.898/0001{6 e lnscriçáo Estadual n." 90.233.073-99, neste ato ÍepÍesentada pelo seu Gerenle de Divisáo de AÍecadação e CobÍanç3 Leste, Sr.

, rdro Luiz Zaclikevisc.

0BJETO: Fornecimento de energia elétrica.

PRÂ20 DO ADITIVO; Poí mais 12 (doze) meses, ou seja, alé 28/06i2020

SECREIARIA; SecÍetaíias Municipais.

REcIJRS0S; SecretaÍias Municipâis.

RESPONSÁVEL JUR|DICO: Carmen Corlez Wilcken, OAB/PR n'22.932

ODE

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO

RWOGA
Prcgáo tuesencial lf 14/2019 - Prccesso Adninisltalivo n" 24/2019

O Preíeilo Municipatde Nova Santa Báhan, no uso de suas alibuições legais, ven pela presenle delerninar a rcvogaçào do Prccedinenlo Licitatóno,

na nodalidade Pregáo Presencial n.o 14/2019, que obieliva a conlralaçào de enpresa especializada para preslaçáo de servlÇos de manulençáo dos pontos de

iluninaçáo pública do Municipío de Nova Sanla Bárbara, nos lernos da legislaçáo en vigot e do poder de aulolulela que está sujeita a Adniniskaçào, na aftigo 49

da Lei n.o 8.666/93.
Tendo pot fundanenlo allerações no edilal convocatóio sugeidas pela Procüadoia Juridica do Municipio, delermino a revogaçào do pracedinento, o

qual deverá ser rcfeilo opotlunanenle.
Cunpra-se na loma da legislaçào en vigot, publique-se para canhecimento, a preseile decisáo

Nova Sanla Bárbara.01 de julho de 2.019.

EÍic Kondo
Preteilo Municipal

Dlárlo OÍlclal Eletrônlco do Municiplo de Nova Santa Bárbara
Ruar Walíredo Billencourl dô MoÍaês n'222 - Cenlro

Fone/Faxr (43) 3266-8100
E-mall. draíooÍcral@nsb.pí.gov bí

pmnsb@nsb pr.gov.br

Oocumonlô õ6nãdo poÍ CenÍiÉdo DigiÉl Nôva Sanlâ
aáÍbaíâ PíâlàiúÍã !tudciÉl: 9556r080@o16Éc SEFÀSÀ-
Sla aúBnrEdadê é Oãalüa dêG<h quê vsElÉado âkavés ó
sil6@
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Ad ? . Ésla Ponànâ enlra em vigor na data de su6 pub[caçáo rcvogadâs a3
dÉposl@ê êm coõiràÍio- No!ã Sê.ra 8áôára, 01 de julho de 201 9.

Erlct Kôndo - Prêíêllo Muniçlprl

DE PR
019-P

p€le pÍesenlê deleminár a rêvogaÉo do Pl@direôlo Liciláiónô ôa modaUâd.
PEgáo PrêÉno8l n.q 1,41201S, qoe objeriva .6tÉtàÉo de empÍL.à cspeciâizâri
pá.â prcs(â95o do sediçls d6 mánltençâo dos pontos de iluôiiaÉo públq d.
Munidpio dê Nova Santá Sáôara, nos l.mos dá regisraíáo em viqo. e do ponêr .p
aulo{urêla quê âslá sujêÍã a AdBrnistraçáo, rc 6rliqo 49 da Lei n.'6 666193.

T6ndo poríund6menlo âllerâçóê! no êdilal convocaúno sugenCas pêra Proütrâ,ioil
Juridirs do Municlpio, derermino a íevogàçlo do Foc€dineito, o qualdê'rerá sÊÍ reÍe 1o

CumpÉ.s6 M lm8 da leglslãção em viqor, publque-sê parâ @nhec'menlo a
presenlê deosão. NoESanta Báó.Ía. 01 de julho de 2 019.

Erlc Kondô - Pr.íê'to Mu.lclpâl

EXIFÀTO OÁATA OE REGISTRO DE PREçO N.'522019. PMNSB
REFERENTEAo PREGÁo ELETRÓNICo II.2220í9 - PMNsO

OBJÉ-rO - R6gislro de pÉços paB 4enluál aquisiÉo de 6aleía:s de e,p4d,..1..
màlêíiais êspontuos, halenas páÍa ê.lesanato. bnnquedc, enleries nzlal'nos. canra
hes.banhoêoulros.VAL|DAOE DAÀTA] De 0l/0712019 â mr06/202o

BENEFICIÀR|A DA ÀÍ4. ANORE LUGLIO DOS S^NTOS CNPJ s.5 n'
1,1.766.1 00D001-38

Rua Josê Sebasliáo Lopês,487 - CÊP. 86240000 - Bairc. Ceitr. Sào Seba:lrãôda

RESPONSÀVELJURIOlco: Camên CoÍle2Wlcken. OAB/PR n.22 932
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.cEq PREFETTURAMUNICTPAL

It*Jii NOVA SANTA BARBARA
.,I="':'É" esrpoo oo pearruÁ 

CHEK LIST
84

MODALIDADE: PREGÃO

( )ELETRÔNICO k) PRESENCTAL

No l1r /.?cil

Rua Walfredo Bittencourt de NÍoraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara. Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pl4pf.bl - rrrr rr'.nsb.pr.eov.br

NO ESPECIFICA o DOC oBs.
1 Ca ado rocesso
2 Of icio da secretaria solicitando
a Prefeito edindo abertura do rocesso
4 Or amentos estimativa de re S
q Licita ão à Contabllidade Pedido de dota ao
6 Contabilidade à Licita Res osta dota ao
7 Llcita o ao Jurídico Pedido de Parecer
B Parecer Jurídico lndicando a Modalidade
o Autoriza ão do Prefeito ara abertura k

10 Resumo do Edital
11 k
12 Pedido de Parecer Jurídico do edital
IJ Parecer Jurídico Edital ok
14 Publicaçóes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em al uns casos: Diário da União ok
15 Pub lica ão Mural de Licita ao TCE C(
16 Documentos de Credenclamento
17 Pro ostas de Pre
18 Documentos de habilita ao
19. amentoAta de abertura e ul
20 Pro osta final das em resas vencedoras
21 Licita aoão ao Jurídico Resultado da Licita
22 Parecer Jurídico Jul amento
23 Licita ão ao Prefeito Homolo a ao ok
24 Homolo a ão do PreÍeito
25 Publicação da Homologaçáo (Jornal A Cldade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico
26 Ordem de contrata ão

Contrato27
28 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico
29 Licita ão ao Fiscal do contrato encaminhado có ia assinada

Se houver aditivo
Ofício da secretaria solicitando aditivo30
Se o aditivo for de re o:
Licita o à Contabilidade Pedido de dota aoJI
Contabilidade à Licita ao Res osta dota ao32
Termo aditivo33

34 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade
ional/ Diário Oficial do MunicÍR to

(lK

a,k

a\k

rrk
{\k

r',Iç
Edital completo

f;k
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
-=.JJ I.L ESTADO DO PARÂNÂ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pRncÃo PRESENCIAL N" t412019

Aos I 0 do mês de julho de 201 9, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão presencial n" 1412019, registrado em 2610312019,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 0l ao no 85, que corresponde a este termo.

lEhine Cristina LuútNf,os tos
Responsável pelo Setor de Licit CS

Rua Waltiedo Bilencoun de Moraes n'221. Ccntro. Fone.l3. 326ó.8100. CllP - 86 2i0-000 No\a Sanlâ Bárbara. PaÍaÍá
Il-mail - licitacao,í isb.Dr.go\t[ - u \rr.nsb.or. eor .br


