
PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Administrativo n.o 6G/201 I
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
serviços de oficineiros no Espaço Gonviver - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

DATA DA ABERTURA: Dia 2710712018, às 14h00min.

EOrAÇÃO:

VALOR MAXIMO: R$ 102.921,70 (cento e dois mil
novecentos e vinte e um reais e setenta centavos).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, Íelelone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: liciracaoatnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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* NOVA SANTA BARBARA

re PRtrSMq*ALMqWE.o.

oornçôes
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
â

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2018 3340 09. 002. 08.244. 0400.2033 0 3 3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 3343 09.002.08.244.0400.2033 705 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
2018 3350 09.002.08.244.0400. 2033 725 3 3.90 39.00.00 Do Exercícic
2018 3352 09.002 08.244.0400.2033 732 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 3360 09.002.08.244.0400.2033 727 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 3362 09.002.08.244.0400.2033 729 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 3370 09.002. 08.244. 0400.2033 741 3.3.90.39.00.00 Do Exercício



Venho solicitar a Vossa Senhoria abertura de licitação para contratação de empresas
para prestar serviços de oficinas no CRÂS , espaço Conviver Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

. Oficina: Esporte Dança e teatro, curso de Educação física,
carga horária semanal de 08 horas.

o Oficina: Artes Marciais, curso em Karatê e Capoeira carga horaria de 08 Horas
semanais

o Oficina: Artesanato, curso de Artesanato em geral, com certificado de curso em
artesanatos com carga horária semanal de 12 horas.

o Oficina: Orientador social, apresentar curso de orientador social mais magistério ou
pedagogia com carga horaria semanal de 16 horas.

. Oficina: Facilitador de oficinas 20 horas semanais apresentar ensino médio ou
magistério.

. Oficina: Corte e costura, apresêntar curso de Corte e Costura lndusÍial com carga
horária 06 horas semanais.

o Oficina: Corte e escova com formaçáo Técnica de Cabeleireiro, 6 horas Semanais.
o Oficina de manicure Pedicure 6 horas semanais. Com certificação de Curso Manicure

e Pedicure
o Oficina de informática com instrutor de informática com certificação 06 horas

Semanais
o Oficina de auto maquiagem com carga horaria de 04 horas semanais.
.\ if,

. Oficina: Projeto Guarda Mirim, curso de Guarda Mirim e fanfarra, com certificados de:
Magistério ou Pedagogia, curso de política de proteção integral da criança e do
adolescente curso de serviço social e medidas sócio educativas e curso de musica.24
horas semanais.

Doze meses (12) de duração.
É lmportante ressaltar que o profissional seja remunerado conforme o valor da

categoria ou piso nacional.
Esta secretaria está à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente;
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Secretária Municipal de Assistência Social
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 1 19 Centro cep 86250-000

Fone: (43) 3266-1 486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br
Nova Santa Brírbara-PR
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De: Secretaria Municipal de Assistência Social

Data:0210512018

Assunto: Abertura de Processo de licitação

PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA
Seoetaria *Lunicipat [e flssistêacit Socint

c.N.P.J. N.o í 9.560.789/0001 -63

No 027t2018

I

--2

Para: Secretaria de Adminishação



003

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊrucra rNteRue

Nova Santa Bárbara, 0210512018

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência
Social, solicitando a contratação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver -
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para que sejam tomadas
todas as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

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

Nova Santa Bárbara- Paraná

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

-íz-zfitíõ Koido
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RAZÁO SOCIAL: Regiane de Freitas Romão

ENDEREÇO: Rua Arânâzio Lemes de Camargo

CNPJ: 27.096.5 r 9.000 1/71

TELEFONE: 43 99152 2075

EMAIL: freitasregiane12@gmail.com

Á Prefeit 
"a 

Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTA AO DE
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Mensal

1 Oficina de Esporte Dança e teatro. Formação
necessária - Curso de Educação Física, carga
horária semanal de 08 horas .t

12
Meses 1850,00

2 Oficina de Artes Marciais. Formação necessária -
Curso em Karatê e Capoeira, carga horária de 08
Horas semanais

t2
Meses l J30,00

J Oficina Artesanato. Formação necessária - Curso
de Artesanato em geral, com certificado de curso
em ârtesanatos, com carga horária semanal de 12

horas.

t2

Meses r850,00

4

12

Meses 2340,00Oficina orientador social. Formação necessária -
curso de orientador social mãis magistério ou
pedagogia, com carga horária semanal de 16

horas.

Meses 1450,00Facilitador de oficinas. Formação necessária -
Ensino médio ou magistério, com carga horária
de 20 horas semanais.

t2

1320,00Meses

1320,00Oficina Corte e escova. Formação necessária -
Técnica de Cabeleireiro. Carga horária de 6 horas
Semanais.

t2
Meses

12
Meses 1320,008 Oficina de manicure e pedicure. Formação

necessária - Certificado de curso de manicure e

pedicure. Carga horária de 6 horas semanais.

Meses 1320,009 Oficina de informática. Formação necessária -
Certificado de informática. Carga horária de 6
horas semanais

12

Meses r220,0010. Oficina de auto maquiagem. Formação necessária

- Curso de auto maquiagem. Carga horária de 4
horas semanais.

23{0,0011.

12

MesesOficina Projeto Guarda Mirim. Formação
necessária - Curso de Guarda Mirim e fanfarr4
certificados de Magistério ou pedagogia, curso de
política de proteção integral da criança e do
adolescente, curso de serviço social e medidas
sócio educativas e curso de music4 24 horas

Oficina Corte e costura. Formação necessária -
Curso de corte e costura industrial. Carga horária
06 horas semanais.

I

I

I

I

6.

I

I

5.

12

'7.

t2

I
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semanals.

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data

tt I I I
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com
Fone: (43) 997266165
Co rnélio Pro có pio-Parand

.4. Prefêitura MuDicipâl de Nova Santa Bárbara - Pr.

CORNÉLIO PROC
ORÇAMf,NTO VÁ

"COTA DE PRE

OPIO, 11 DE MAIO DE 2OT8

LIDO POR IOO DIAS

R§ 2.650.00

R$ 2.800,00

PAULO ROBERTO MOR,E

Item Descrição Quantidade Unidade Valor Ilcnsal
I Oficina dc Esporte Dança e tcaaro. Formação

neccssária - Curso de Educação Física, carga
horária semânal de 08 horas

lreses R§ 1.300,00

2. Oíicina dc Artes larciais. Formação necessária -
Curso em Kâratê e Capoeira, carga horária de 08
Horas semanais

t2
!leses R§ 1300,00

3 Oficina Artesanato. Formaçâo necessária - Curso
dc Artesanato em gcral, com certificado de curso
em artesanatos, com cârga horária scmanal de 12
horas.

12

i\lcscs R$ 2.000,00

.t

12

\lescsOficina oricltador social. Formação nccessária -
curso dc orientador sociâl mâis magistério ou
pedagogia, com carga horária semanal de ló horas.

f Fâcilitâdor de oÍicinâs. Formaçâo necessáriâ -
Ensino médio ou magistório, com carga horária de
20 horas semanais.

t2
Ileses

!Ioscs Ri 1300,006 OÍicina Corte e costurâ, Formâção necessária -
Curso dc corte e costura industrial. Carga horária
06 horâs semanais.

l2

12

l{eses lt§ 1300.00Oíicinâ Corte e escovâ. Formâçâo ncccssária -
Técnica de Cabeleireiro. Carga horária de 6 horâs
Semanais.

t2
i\'lcses R$ 1300,008. Oficina dc manicurc e pedicure. Formação

neccssária - Ccrtificâdo dc curso de manicüre e
pedicure. Cârga horária de 6 horas semanais,

R$ 1.300,009 Oíicina de informática. Formaçáo necessária -
Certificado dc informáticâ. Carga horária de 6
horas semanais

t2
Mcscs

Ir§ l 000.0010. OÍicina de auto maquiâgem. Formação necessária -
Curso de âuto maquiâgem. Cârga horária de 4
horâs semânâis.

l2
Iteses

RS 3.950,00ll. Oficina Projeto Guarda Mirim. Formâção
necessária - Curso dc Guarda )'lirim e fanfarra,
certiÍicados de Magistório ou pedâgogia, curso de
política dc proteção iotegral da criança e do
adolescente, curso de seryiço social e medidas sócio
educatiras e curso de musica,24 horas semanais.

t2

\lcscs

GERE\TE .,IDYI\IS M

.1 í

J

ROBERllo
CNPJ
Ruo,: Quintlno

12

I

I

7.

I

I

I
I

I
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Valor
!Iensal

Meses RSl.280,00

Meses RS 1.280.00

Meses RSl 680.00

Meses RS2.560,00

Meses RS2.400,00

Meses RSl.! 00,00

Meses RS 1.100.00

- c.A. F.C - CENTRO DE ACOLHIMENTO Éronrvtacao cor'trlNUADA

CNPJ: 27.403.14U0001-01

Rua: ZACARIAS LEMES G' - Centro

Email: ioaovcicero@gmail'com
rone: (43) 991809907, cel, wats 998614437

Nova Santa BáÍbara Pr

"COTAÇÀO DE PREÇO"

Quantidade t nidade

' l. 
-Of,"inaãe 

Erpoí.' Dâoça e t"ât
necessária - Curso de Educação

7

1

ro. Formação
Física, carga

horária semanal de 08 horas
Oficina de Artes Marciais. Formação
necessária -Curso em Karatê e Capoeira,
câ horária de 08 Horas semanais
Oficina Aíesanato. Formação necessária -

Curso de Artesanâto em geral, com certificado
de curso em ârtesanatos, com carga horária
semanal dc l2 honrs.
Oficina orientadol social. l orntaçào
necessária - curso de orientador social mais
magistério ou pedagogia. com cârgâ horária'
semanal de l6 horas.
Facilitador de oficinas. !-ormação necessàriâ -
Ensino médio ou magistério, com cârga
horária de 20 horas semanais.

t2

t2

l2

t2

l2

6. . 0íicina Corte e costura. Formação necessária

- Curso de corte e costura industrial. Carga
horária 06 horas semanais.

Oficina Corte e escoya. Formação necessária -

t2

t2'l'écnica de Cabeleireiro. Carga horária de 6
' horas Semanais.

8. Oficina de manicure e pedicure. Formaçâo
necessária - CertiÍicado de curso de manicure
e pedicure, Carga horárir de ó horas
semanais.

Meses RS 1.200,00

t2

I Olicina de informálica. Formação necessária -
CertiÍicarlo de inlbrmritica- Carga horária rle 6
ho ras st ntunais
Oficina de auto maquiagenr. Fonnação

Meses lt§ L200,00
)I

10. t2 Meses 1{S900 00

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr'

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Far - ({3) 3266-8100

DescriçàoItem

I

I

I

I

I

T,

I

1

I
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- C.A,F.C. CENTRO DE ACOLHIMENTO E FORMACAO CONTINUADA
CNPJ: 27.403.141/0001.{t1

Rua: ZACARIAS LEMES G. - Centro
Email: ioaovcicero@gmail,com

Fone: (43) 991809907, cel, wats 998614437
Nova Santa Bárbarâ Pr

L
I lt.

necessária - Curso de âuto m
Carga horária de { horas semanais.
f)ficina ProieÍo Cuarda Mirim. l-ormaçâ
necessária - Culso tle Guarda Mirirn e

fanfarra, certificàdos de Magistério ou
pedagogia, curso de polÍtica de proteçâo
integral da criança e do adolescente, curso de
serviço social e medidas sócio educativas e

curso de musica,24 horas semanais.

NOVA SANI'A BARBARA. T6 DE MAIO DE 20I8.
ORÇAMENTO VALIDO POR 60 DIAS.

bUfyv\-ilb- Ar$,"% R'/<t!"D

I,UCINEIA ANTTINT]S RIBEIRO

aqulage

;r \l escr
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IM PAC'I'O.EIRELI.MI

CURSOS PROFISSIONALIZANIES

SOLICITA,NTE: Municlpio de Nova Santa Bárbara- PR
FORNECEDOR:
RAZÃO SOCIAL: lmpacto Eireti ME
CNPJ: 05.306.56010001 -92 INSCRçÃO ESTADUAL: 90287 1284É
ENDEREçO COMERCIAL: Av. Presidente Getúlio Vargas, 61 - 1o Andar - Centro - Astorga/PR
TELEFONE/FAX: (44) 3234-4 1 66
Representada por:
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE: Lourival Macedo
CARGO: Administrador

-,.CARTEIRADEIDENTIDADE:6.í84.690-5 CPF:9í6.388.529-87
Itenr Dcscrição

E-MAIL: macedoastorqa@qmail.com

Quaot. rnid ade

L

I

t- Vâlor
Mtnsql

l--
OÍicina de lispone Dança e teatro- Formaçâo netessária - Curso de t2 

I

l-1

Nieses

t.rE0,00
Ivleses

L776.00

Nleses

1.840,00

l\1esçs
1.600,00

M§scs
I .ó00,00

Meses
1.4,10,00

t9.200.00

t 5.36{r,00

21.3' 2,00

t9.200,r,{,

:1.080.00

| ?.21i0,00

I t.J00,00

l-r..1{t0,00

l:du fisica, horiiria scrnanai d,: 08 horas

Oicina de Ânes Marciais. Formação necessária -Curso em Kardê e
C

C

oeira, carga horária de 0E Horas semanais

llcina Artcsurato. I onn:]çio llüccssári,i - { ur.;o de Ancsanatô cm gera
com cc iÍicJdr) Jc cur;o cm ancxnalos. com carga horária scmanal de l?
hor;ls
Ollcina oricntarlor :ocial. I-urnrlçâ,.r [.c('tsári:r - curso dc orienmdor social
mats m rstÊÍlo oll tilt ta, com car a rr)r'ár'ia srrnrrrsl de l6 horui
lracilitador r.ie oticinas Fonrraçào neccssária - Ensino nrcdio ou magislério,
(unr L rl::l ll,)rari.r J( -10 Irr,r'.\ )çrtr.ItAi§.

l,

-t

i

6

2t
I.'

Ollcina Conc c costrrrâ. Iromlxçào necessária - Curso de conc e costura
inrJustrill. ( .rrg.r lluririJ (lô lr.rlls SentanaiS.

Oficina (ine c erco\r. Ionnaçào necessária - Técnica de Cabeleirciro1

Otjcinil dc jnihrlllática. Fon]i,rçilo n!'ccss.rria Cerlilicado de iDlirrnraticu.

Ca horáris de 6 horÀs Sen:a|lais.
oÍicinü de rra,ricure e pedicure. Fornração necessâril Cerlificado dc curso
dc manirurc e icur(. Cü

Ivleses

1.200,00

Meses
t.?00,00honiria de 6 horas senranris

l0 Oljcina dc aulo nrirquiaqent. [orrnaçi]tr :reccs ria - Curso (l! aüto

Oticinâ Projeto Guarda lvlirim. Formaçâo neccssária - C.rrso de Guarda

i Mirinl e tanfana, cr'niticados de Magisreno ou pdagogia. curso de politica

I de proreção integral da criauça c do adolescente, curso de serviço social e
I medidas sócio rducali!a! e curso ds musicn,2.l horrl semanais.

Validade da proposta: 90 dias

Meses
1.160.00

Meses
t.440,00

Astorga, 18 de Maio de 2018

1

,uJ@t@
_ Lourival Macedo

Titular
Empresa : IMPACTO-EIRELI-ME.

CNPJ: 05.306.56010001 -92

t2

l2

t2

t2
Meses

l.:l:10,00

Áv. Presidente Getúlio Vargas, n." 61, l' ,{ndâr, Contro - Astorgs - PqratrÁ CEP 86?30-000
CNPJ/lltF no. 05,30$.560/000r-92 - CAD4CiÍS n." 9OgA712ç11 - Fone/FAX: (4{) 3234-4166

E-mai lr imoactoo gtor(a€lEmal l.conr

ORÇAMENTO

I

t7-280.00

ntaquiagem. Carga horária de -l horas semanais.

ll I

I

r s. r20,00 
I

. t 3.úE0,00

I

I
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REGIANE PAULO CAFC IMPACTO

Oficina de Esporte Dança e teatro. Formação necessária -

Curso de Educação Física, carga horária semanal de 08 R$ 1.850,00 R$ í.300,00 R$ í.280,00 R$ 1.600,00 R$ 1.507,50

Oficina de Artes Marciais. Formação necessária -Curso em
Karatê e Capoeira, carga horária de 08 Horas semanais

R$ 1.430,00 R$ 1.300,00 R$ 1 280,00 R$ 1.280,00 R$ 1.322,50

Oficina Artesanato. Formação necessária - Curso de
Artesanato em geral, com certificado de curso em
artesanatos, com carga horária semanal de 12 horas. R$ 1.850,00 R$ 2.000,00 R$ '1.680,00 R$ 1.776,00 R$ í.826,50
Oficina orientador social. Formação necessária - curso de
orientador social mais magistério ou pedagogia, com carga
horária semanal de 16 horas. R$ 2.340,00 R$ 2.650,00 R$ 2.560,00 R$ 1.600,00 R$ 2.287,50

Facilitador
médio ou
semanais.

de oficinas. FormaÇáo
magistério, com carga

necessária - Ensino
horária de 20 horas

R$ í.450,00 R$ 2.800,00 R$ 2.400,OO R$ 1.840,00 R$ 2.122,50

Oficina Corte e costura. Formação necessária - Curso de
corte e costura industrial. Carga horária 06 horas semanais.

R$ 1.320,00 R$ 1.300,00 R$ L 100,00 R$ 1 440,00 R$ í.290,00

Oficina Corte e escova. Formaçáo necessária - Tecnica de
Cabeleireiro. Carga horária de 6 horas Semanais.

R$ 1.320,00 R$ 1.300,00 R$ 1 .1 00,00 R$ 1.440,00 R$ í.290,00
Oficina de manicure e pedicure. Formação necessária -
Certificado de curso de manicure e pedicure. Carga horária
de 6 horas semanais. R$ 1.320,00 R$ 1.300,00 R$ 1.200,00 R$ í.200,00 R$ í.255,00
Oficina de informática. Formação necessária - Certificado
de inÍormática. Carga horária de 6 horas semanais

R$ 1.320,00 R$ 1.300,00 R$ 1.200,00 R$ '1.200,00 R$ í.255,00
Oficina de auto maquiagem. Formação necessária - Curso
de auto maquiagem. Carga horária de 4 horas semanais.

R$ 1.220.OO R$ 1.000,00 R$ 900,00 R$ 1.260,00 R$ 1.095,00

=
t=

)

MEDIA
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Oficina Projeto Guarda Mirim. Formação necessária
Curso de Guarda [\/irim e fanfarra, certificados de
Magisterio ou pedagogia, curso de política de proteção
integral da criança e do adolescente, curso de serviço social
e medidas sócio educativas e curso de musica, 24 horas
semanais.

)

R$ 2.340,00 R$ 3.950,00 R$ 3.750,00 R$ 1.440,00 R$ 2.870,00
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tEr
Município de Nova Santa Bárbara

Solicitação 106/2018

Termo de Rêferência

106
Sollcit nle

35967-0

Contratação de Serviço 0i,05t2018 11

Proc€aao Gêrado-

u2018GAI€ RODRGUES DA @STA KONDO

I Sêcretaria do Bem Estar Sociale do Trabaho
Á--r^

Núe FdÉ
09 S€cÍetaÍà lttunicipalde Assbtência Social

Clas

006036

008037

008038

008039

0080,t0

008041

008042

008043

OL

008045

008046

15.060.00

13.140,00

3,1440.00

,lonrê
Ofícina dâ Esporlê Dança e teaiío.

Formaçâo nece*árie - Culso de Educaçáo Fisica, caíga hoéíia de 08 hoÍas semanâis

Oicina de Anês Ít ârciâis.

Foímação necessáíiâ 4uÍso em Káretê e CâpoeiÍâ. carga hoíáÍia dô 08 Horà3 semenaÉ

Oí icana Anêsanalo.

Fomaçáo necessárÉ - CuÍso de Aíesanato em geÍel, com ceÍtificado de cuÍso em aiesanâtos,
com calle hofiáÍiâ dê '12 hores s€menais

Ot icina dê oriêntador sociâ|.

FoÍmação necessáíia - Curso d€ oÍientadoí social + magistéíb ou p6degogiâ, com ceí!6 horáíie
de 16 hons sêmeneis

Facilitador de oÍicinas.

FoÍmação nêcêssáda - Ensino mâio ou megistáÍio. com câí9â hoÉíiâ de 20 hoÍas 3emânaB

Oí rcina Corte e costuÍa-

Foímação n€cessáÍiâ - CuÍso d€ coÍtê e co6tura industíiel. Cerga hoÉíia 06 ho-as sêmãnaB.

unldâds
MESES

Qu.ntidâde
12_OO

UíitiiÍlo
1.507,50 18 090.00

MESES

MÉSES

MÊSES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12.00

12,00

12.00 1.322 50 15.870,00

12,04 I 826,50 21.918,00

12.00 2 247 .50 21-450,00

12.0O 2.122.50 25.470,00

12.00 1.290,00 15 480.00

1.290.00 15 480.00

1255,00 15.060.00

12,00 1 255,00

12.00 1.095,00

12.40 2 870.00

roTrl- 217.458,00

Eíitô F: EldE Cí.üÍÉ l(útl rÉ \êís& 5ó19 p 66/201A 16 58 26

i,

qoj Lote 00í

Oíicina Cone e e3covâ.

Foímaçáo nêcêssária - Í€cnaca dê Cabel€iroio. Cergâ hoÉÍie de 6 hoías Sêmanais.

Oricina dê manicu.ê ê p€dicure-

Foímaçào necessáíiâ - Cêítíicado dê cuíÉo de mánicure ê pêdicurê. Caígâ hoáriã d6 6 hoíes

oÍicina dê intoímálica.

FoÍmaçáo necêssáíia - CeÍlilicado de informática. Caíga horáÍia dê 6 hoÍ43 semanâi3

Oíicim dê auto mâquiagêm.

Foímaçào nece$áíia - Curso dê aulo maquiâgem. Ceíge àoÍáÍiâ dê 4 horas semanet3

oÍicinâ Poirto Gu.Ída Mím.
FoÍmação nec63áÍia - CuÍlo de GuaÍúa llilrim e ÍânÍâÍÍa, ceíiÍicados de i/hgistéÍio ou

Édagogia, cuÍso dê polilicâ de prol6ção intêgralda cnânça € do adolêscentê, curso de sêÍviço
3ociál ê m6didas sócio educativas e cursô ds musice, com ceíga hoíáÍÉ dê 24 hors semanais
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria *Lunicipat [e flssistêncit Socb[

c.N.P.J. N.o í 9.560.789/000í 63

Venho solicitar a Vossa Senhoria abertura de licitação para contratação de empresas
para prestar serviços de oficinas no CRAS, espaço Conviver Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

$CriU €ficina: 
. 
Esporte Dança e teatro, curso de Educação física, caÍga horária 08 horas

semanats.
g6À$-Oficina: Artesanato, curso de Artesanato em geral, com certiÍicação em artesanatos com
' carga horária semanal de 12 horas.

!çq ü .Oficina: Facilitador de oficinas 12 horas semanais apresentar ensino médio ou magistério.

á3qi -Oti.inr, Corte e costura, apresentar curso de Corte e Costura lndustrial com carga
horária 04 horas semanais.

&Yi'-Ofi"in", Corte e escova com formação Técnica de Cabeleireiro,4 horas Semanais.

$Vi -Oti"in" de manicure Pedicure 6 horas semanais. Com certificação em Manicure e
Pedicure

bqq -Oti.in" de informática com certiÍicação técnica em informática 04 horas Semanais

[pt5 -OÍicina de auto maquiagem 04 (quatro) horas semanais, ra do curso 4 uatro)
meses

^,, ig.(!\L-Ofi"in., Projeto Guarda Mirim, curso de Guarda Mirim e fanfarra, com certificados de:
Magistério ou Pedagogia, curso de polÍtica de proteçáo integral da criança e do
adolescente curso de serviço social e medidas sócio educativas e curso de musica.
l2horas semanais.

As oficinas estarão Vigente por 10 (dez) meses

Atenciosamente;

d

(ri) "Zà), 2..'{ :,, .7á"t
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, I l9 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Bárbara-PR

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
No o27t2018

Para: Secretaria de Administração
Data: 06/06/2018

Assunto: Abertura de Processo de licitação

Recebido:
G.r,".J

Data: D6 /oe BÍ) I
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REGIANE PAULO CAFC IMPACTO MÉoIA VALOR HORA CARGÂ HORÁRIA NOVA MÉDIA

R$ 144,44 I R§ 1.507,50
OÍicinâ dê Esporte Dançâ e teatro. FoímaÉo necessária - Curso de Educ€Éo Fisicâ, carge
horáÍiâ sêmenel de 08 horas R5 1 850 00

RS 1.776,00 RS 152,21 12 RS 1.820,50
OÍicina Artosanato ForrnâÇáo nêcêssária - Curso de Artesanato em gêral, com ôefiificado de
curco ern ártesánatos com caíqâ horária semanâl dê 12 horás RS 1 850 00 RS 2 000 00 RS 1 680,00

Facjlitador de olicinas. Fomaçáo necessária - Ensino médio ou magistério. com cãrga
hôíáÍiâ dê 20 horas sêmânais RS 1 450.00 RS 2 800.00 RS 2 400.00 RS 1 840.00 Rl 2.122,50 106 13RS Rt r.273,50

R5 860.00RS 1 100.00 R5 1 440.00 R3 1.290,00 RS 215,0O

R5
Oficina Coíte ê costure. FormaÉo nêcessáÍia - Curso de corte e costuía industnal. Carga
horáÍia 06 hoías semanaig.
Oírcina Cortê ê escova. Formação necessária - Técnica de Cabêlokeiro Carqa hoíárie dê 6
hoÉs Semanais R$ 1 320.00 R6 1 300 00 R$ 1.100.00 R6 1.440 00 Rt 1.290,00 R$ 215,00 860,00R$

OÍiona de manicure e pedicure FoÍmaçáo n€cessâíia - CeniÍcado de curso de manicure e
oêdicuÍe Caíoa hoÍáda de 6 hoÍas semanais RS 1.200,00 Rt í.256,00 R$ 209.t7 6 Rt í.255,00

OÍcina ds iníormática. Foímáçáo necessária - CeíiÍicádo de iníormática. Cerge horária dê 6
R6 1 320.00 R$ 1.200,00 R3 í.255,00 RS 20917 836,67R$

R6 1.220.00 R§ 1 000 00 R9 1.260 0o R$ 1.095,00 RS 273,75 R§ í.095,00
OÍicina de âuto mâquiagem. Formaçáo necossária - Curso de aulo maquiagem. Carga
hoÍária de 4 horâs sêmanais.

R8 2 340.00 R5 3 950 00 RS 3 750.00 R§ 1.440.00 Rt 2.870,00 RS 119.58 12 Rl í.la5,00

-E----

ç

o

12

CÍcine Proiêto Guardâ Maram FormâÉo nêcossátiâ - Curso dê Guarda Mirim g íaníaraa

rertfcâdoa d6 Magistéío ou pedagogia, cur3o do polllicâ de proteÉo integral da crianÇá ,

Jo adolelcenlê, cu6o dô leÍviçp sociel ê medidas údo educát{vas ê curso de muslcâ, 2,

RS 1.82e,60

R$ 1 320.00 R9 I 300 00

R$ 1.300 OO R§ r 2so,oo I Rs 1 600.00 | Rs r.'o7,so

R6 900.00

[*, 
"roo,ol 

* , ,oo oo
", 

, .ro,oo I ", 
,.oo,oo I Rs 12oo.oo
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Município de Nova Santa Bárbara

Solicitação 106/2018

TeÍmo de ReÍerê ncia

Solicit çao

106 Contratação de Serviço 06/06/2018 o

35967.0 GANE RODRIGUB OA coSTA KONM

Proca6so Garedo-

02018

I SecretaÍia do BêÍn Estar Sociale do Trabalho
Pag

09 Secretaria ifunicipal de Assistência Socbl
EntÍegâ

Das

C\ jo t{oms
008036 Oicinâ d€ E3porle Dançâ 6 teatÍo.

' FoÍmaçâo nêcêssáíia - Cuíso dê Educaçáo Fisicâ, ceíge hoÉíia dê 08 hoíe3 3êmanais

008038 oíicinaAÍtêsanalo.

FoÍmação necessáÍiâ - CLr6o dê Mêaamto em 0êrel, com ceítíicâdo de cuÍso em aÍlêiânâtos,
com caÍga hoíáÍü de 12 hoÍas semanâi3

008040 Fecilitadoí dê oí iciíÉs.

FoÍmação nocessâÍia - Ensino médio ou magislário, com caryâ hoíáÍia de 12 horas semanais.

0o80zt1 Oíbina CoÍlê s costurá.

FoÍmação nêcêssáÍia - CuíBo de coÍlê ê costuÊ industíiâj. Ceíle honáÍiâ 04 horas semâneB.

tlnldâdo
MESES

Ou.ntid.do
10.00

Unitário
1.507,50 l5 075,00

004042

006043

0080114

008045

00r-6

Oíicina Corlê e escova.

Formaçáo nêc63BárÊ - Íêcnice de Cabêleireiío Carla hoftiÍÉ d€ 4 hoÍas Sêm3nâis.

Oíhina de manrcure e pedicuíê.

FoÍmaçáo necessária - CêÍtíicado do cuísô de manicuíê e pêdiêure. Cargâ hoíáíia de I horas

Of icina d€ inÍoímátice.

Foímação nccessáda - CeÍtíicado dê inÍormálice. Cergâ hoíáÍia do 4 horês 3êmânais

OÍicina de euto maquaagem.

Foímâçáo oecessáÍia - Curso de auto mequiagem. Carga ho.áà de { hoíe3 scmânais.

Oí icina PÍoieto GuaÍda MiÍim.

FoÍmâção nêc*sáíiâ - CuíBo de GuaÍda MÍim G ísníáÍÍâ, ceííicedos de i/bgiBlério ou
pedagogia, cuíso de polilica de píot6çâo integíal da cÍÉnça ê do âdolBcente. cuÍso dê aêN iço

3ocial e m6dires sócio êducativas e cuÍso de musicâ, coín caíga hoíáÍÉ dê 12 horâs sêmanais.

MÊSES

MESES

MESES

MESES

MESES

MÉSES

MESES

MÉSES

't0 00 1 826 50 16 265.00

10.00 1 273.5A 12 735.00

10.00 E60.00 8 600,00

10.00 860,00 8.600,00

10.00 1255.00 12 550.00

10 00 836.67 8 366,70

4.00 1.095,00 4 380,00

10.00 1.435.00 14 350 00

ÍoÍrL 102.921,70

EÍÍi.bpcÍ EldíE Cístr€ lrd0( íB ss& 5619 p a7t@m141027 31

Lote 00í
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0710612018

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços eventual pâra contratação de empresa para
prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaÇâo
orçamentária para o registro de preços eventual para contratação de empresa para
prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, por um período de 12 (doze) meses, conforme
solicitação da Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de
Assistência Social, num valor máximo de R$ 102.921 ,70 (cento e dois mil,

novecentos e vinte e um reais e setenta centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C udi dos Santos
Setor de Lic çoes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro, I 43. 3266.8100, iE - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - wrvrv.nsb.or.gov.br

fls Ital':
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊttcn tHrenna

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitaçôes

Em atenção à conespondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 0710612018, informamos a existência de previsáo de recursos
orçamentários para o registro de preços eventual parq contrataçáo de empresa para
prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, por um período de 12 (doze) meses, conforme
solicitação da Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de
Assistência Social, num valor máximo de R$ 102.921,70 (cento e dois mil,

novecentos e vinte e um reais ê setenta centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3340; 3343;
3350; 3360; 3362; 3352; 3370.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 07 de junho de 2018.

Atenciosamente,

Lauri
Conta

ta
doral

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

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

Souzh DOS
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0710612018.

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Giane Rodrigues da
Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, solicitando o registro de
preços eventual para contrataçáo de empresa para prestação de serviços de
oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, por um perÍodo de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de R$

102.921,70 (cento e dois mil, novecentos e vinte e um reais e setenta @ntavos) e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsáo orçamentária
através da dotação:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutençáo do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3340; 3343;
3350; 3360; 3362; 3352; 3370.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ela ine ristina L s Santos

Rua Walfredo Biuencouí de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacaoúlnsb.plgqllb! - Nova Santa Barbard - Paraná

Setor de LicitaçÕes



PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. WálfÍ.do BirteícouÍr de Moraes nq 222, Fone/Far (oa) ,266-8too

CNPJ N.e e5.5ór.o8oloor6o
E-tuil: Ennsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santã Bárb.ra - PáÍáná

Parecer urídico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Contratos

Mandaram a esta Procuradoria pedido de parecer acerca das

providências a serem adotadas para a contratação de serviços de

oficineiros, num valor máximo de contratação de R$ Íoz,gzr,70 (cento e

dois mil e novecentos e vinte e um reais e setenta centa.ros), de

conformidade corn o que requerido pela Secretaria Municipal de

Assistência Social.

I.

De saída, consta o pedido e a iustificativa pelo órgão a ser

beneficiário com a pretensa contratação, com caracterização do objeto e

valor máximo a ser licitado.

Ainda, o procedimento contempla a indicação de dotação

orçamentária e parecer contábil para Íazer frente com as despesas da

pretensa contratação,

0ts

rde6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Àv. Walf.edo Bnr€n.ourr dê MoÍa€5 nq rz2, FoflelFax (oar) lz66-sroo
CNPJ N.e e j. jór.o8olooor6o

E-nail: gaq!@a5b.er.gov.br - Nova Sanrá Bárbãra - palaná

Ademais, está devidamente autorizado pela autoridade

administrativa competente.

É o b."rr" relatório, do qual fundamento e opino.

II.

Inicialmente, via de regra, as obras, serviços, compras e

alienações do Poder Público devem ser precedidas da realização de

processo administrativo licitatório. Dito preceito decorre inclusive de

mandamento constitucional. Senão vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e inilireta ile qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito F ederal e dos

Municípios obedecerá aos princípios áe legaliàade,

impessoaliilade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,

ao seguinte:

XXI - ressalaados os casos especificailos na legislação, as obras,

seroiços, compras e alienações serão contratados mediante

processo de licitação pública que assegure igualilaile de conilições

a toilos os concoÍTentes, com cláusulas que estabeleçam

obrigações de pagamento, mantiilas as conilições efetioas da

proposta, nos tennos da lei, o qual somente permitirti as

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáaeis à

gardntid do cumprimento das obrigações."

Como forma de dar maior efetividade a esse normado, o

legislador infraconstitucional editou a Lei n. 8.666/y, que cuida, num

contexto amplo, das licitações e contratos administrativos.

Pâglna 2 de6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTÂ BÁRBARA

Av. Walfredo Birrêncourt d. Morâês nq 222, FonêlFrx (oar) 116ó-8roo
CNPJ N.o 9J.rór.o8oloôôr6o

E-mail: pmnsbíarnsb.or.gov.br - Nova Sá.râ Bárbara - Parâná

A partir da lei geral, outros regulamentos foram sendo

editados pelo Poder Público, até chegar na edição da Lei n. ro,52o/ zoo2 -
que instituiu a modalidade pregão'.

Acredita-se, salvo melhor juízo, que a modalidade pregão é a

que melhor se amolda às circunstâncias do caso corrente, eis que o

objeto a ser contratado não exige um processo/procedimento de maior

elaboração, de outro modo: comp[qxo.

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto a ser licitado é

dotado de natureza comum, ou seja, cujos padrões de qualidade bem

podem ser "objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificações usuais de mercado".

Elementos esses, vale dizer, no que tange

convencionalidade, tornam possível a adoção do pregão':

contratação for padronizável e disponível no mercado, indep
complexidade".

ao aspecto de

endentemente de sua

"Lei n, rc,52o/zooz

Art. f Para aqtisição de beas e sefl)iços coÍnltns, poilerá ser

ailotada a lícitação na moâaliáaáe ile pregão, que sqá regiilo Por
esta Lei.

'A fim de não envolver o leitor em erro, clarifica-se que a modalidade pregão não foi a

última a ser instituída pelo Poder Legislativo. Outras mais foram e ainda continuam sendo
constituídas, corno, por exemplo, o RDC - Regime Diferenciado de Contratação.

' No acórdão d" zrTz/zooB o Tribunal de Contas da União afirrnou que: "a utilização da

modalidade pregáo é possível, nos termos da Lei no to.5zo/zooz, sempre que o obieto da

P A, deó
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÂNTA BÁRBARÂ

Àv. Walfrcdo Bhrencourr d. Mora.s n-.1z1 Forc/Eax(oa) p«-arco
CNPJ N.e er.rór.o8olooor6ô

E-úâil: D!q!§!@!:b:p!:gey:!E - Nov. Sánta Bárbãra - Paraná

Grrfot).

Parágrafo único. Consiàeram-se bens e seraiços comuns, para
os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de

desempenho e qualiilade ftossam ser objetitsamente definidos pelo

edital, por meio de especificações usuais no mercado."

Destaca-se o vocábulo "poderá" no dispositivo, e

"deverá" fazà-lo pelo pregão. Logo, é facultativo ao Poder Público.

nao

Em que pese isso, dentre as modalidades licitatórias, o

pregão afigura como sendo a mais simples, e por isso, acarreta grande

celeridade e ampla participação de pretensos licitantes, o que converge

corn os objetivos licitatórios, conforme prescreve o art. 39, da Lei n.

8.666/s1:

"Lei n. 8.666/qt

Art. 3o A licitação àestina-se a garantir a obsentància do

princípio constitucional àa isonomia, a seleção da proposta mais

ztantajosa para a administração e d promoção ilo
áesenoolaimento nacional sustentáael e ser,í processaàa e

julgada em estrtta conformiilaile com os Princípios básicos àa

legaliilaile, da impessoaliàade, ila mordliildile, ila igualilade, da

publiciilaile, àa probidade ailministratiaa, ila ainculação ao

instr-umento conoocatório, ào julgamento objetiao e dos que lhes

são correlatos."

Com efeito, esta Assessoria sugere a adoção do pregão para

acobertar a contratação do objeto do caso corrente, em vista, primeiro,

que há expressa autorização legal, e outro, que pelas características

6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÁ

Av. Walfredo Bitrencoutt de Moracs ne z:r, Fon4Fa, (óa) )266-Bt@
CNPJ N.o 95.5ór.o8olooo16o

e-*;1, p!!a-:!@rü+IaeyÀ - Nov. Sanra Bárb.râ - PaÍaíá

simplórias, ostenta

Administração.

o Pregão certa medida de vantagem

III.

Ato contínuo, a Administração poderá escolher a espécie do

pregão que melhor se amolda para a contratação em comentário,

Nesse ínterim, embora exista no rnundo jurídico o Decreto

í. S.jo4/o1, que dispõe sobre a preferência pelo pregão eletrônico, dito

preceito normativo, entretanto, é aplicável de maneira detida à União,

sendo seu acatamento facultativo aos outros entes políticos, visto a

autonomia administrativâ constitucional que eles possuem.

Trata-se, ademais, de um norte, em Íazão da falta de

regramento nesse aspecto pela Lei Geral que rege a modalidade pregão.

Logo, a escolha entre o pregão presencial ou o eletrônico fica a critério

do Administrador, no âmbito da conveniência e oportunidade -
discricionariedade (gênero), a qual não incumbe ao presente órgão

jurídico adentrar no mérito.

fornecedores aptos ao fornecimento na localidade e/ort região.

5de6

IV.

De tudo quanto se viu, esta Ptocuradoria opina pela

possibilidade da adoção da modalidade licitatória pregão para a

contratação de serviços de oficineiros, podendo ser o pre3Ég presencial

ou o eletrônico, o que a Administração deve definir - levando em

consideração, o que sugiro, especialmente o fato da existência de
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Âv. walfredo Bi«en.ouft dê Morás ne ,1?, Fone/Frx (oa3) 3róó-8roo
CNPJ N.c ar.r6lo8o/@or6o

E-mail: pqrsbt@!§U!!.8ey.U - Nová Sánt. Bárbárá - P.r.Íá

É o pr."".r, salvo melhor juízo.

Nova Santa Bárbara, rr de junho de zoI8.

Procu

Página 6 de 6
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRREsPoNoÊrcra INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÁO PR"ESENCIAL to 4812OL8, que tem
por objeto o registro de preços para eventual contratação de serviços de
oÍicineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social, normatização de procedimentos administrativos,
consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade
com a Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de
21 10611993, Republicada em 06107 11994, Decreto Federal n' 3.555 de
08l08l2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2l l12l2000 e demais legislações
pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O4O /2Ola, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárbara, 06107 l20l8

/
c

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, fl 43. 3266-8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná
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NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVrSO DE L|CITAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 4812018

Processo Administrativo n.' 66/201 I

Tipo: Menor Preço, Por item.

Recebimento dos
27107t2018.

Envelopes: Até às '13h30min. do dia

lnicio do Pregão:. Dia 2710712018, às í4h00min.

Preço Máximo: R$ í02.92í,70 (cento e dois mil, novecentos e
vinte e um reais e setenta centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obÍrdas em horário de
expediente na Prefeitura lvlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo Bittencourt de ltloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou po r E-m ai I : I icitacao@n sb. pr. qov. b r

Nova Santa Bárbara, 1010712018.

Marco lo de Assis Nunes
regoeiro

Portaria 04012018

ô

i,

Rua Walíredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - .250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

csc C00 i-b
,.oac'

Édna\

lô
.-)1
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Marco An

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20í8
Procêsso Administrativo n." 66/20í 8

Senhor licitante:

A falta de remessâ do presentê Recibo de Retirada do Edital exime estê Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Assis Nunes
oeiro

ria n'040/2018

1

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wsrv.nsb.pr.gov.br

Visando possível comunicação futura entre a PrêÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua êmpresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitaçôes por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.
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NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20í8
Processo Administrativo n.' 66/20't 8

Objeto: Registro dê preços para eventual contratação de serviços de oficineiros no
Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

ou pelo tel/ fax.

Carimbo Padronizado da Empresa

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb'pr.gov.br - wrvw.nsb

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100' X - 86.250-000

aos / / 2018.
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NOVA SANTA BARBARA 02s

Processo Administrativo n.' 66/20í 8

LtctTAcÃo exctusrvl pana MICROEMPRESA E EMPRESA DEPE UENO PORTE
E/OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEt) (LC 147t2014t.

ABERTURA oa ucrtaçÃo

AbeÉura: Die 27 107 12018, às 1 4h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do dia 271O712018.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela
Portaria no 04012018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por ltem, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação dos itens
relacionados no ANEXO l: Contratação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver -
Serviço de Convivência e FoÉalecimento de Vínculos, em conformidade com o disposto
na Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002,
Decreto Federal n-' 7.89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto
Municipal n" 041/2009 e, no que couber, na Lei Federal n.'8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamenlo de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das í3:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao@nsb.pr.qov.br ou através do site www.nsb.pr.qov.br

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 2710712018, às í4h00min., no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n" 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoerro e

sua equipe de apoio.

1. DAS COND|ÇOeS Oe PARTTCTPAçÃO
'1.1- Poderão 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 constitutivos;

b) regularmente estabêlecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus
Anexos.

-)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centm, E 43. 3266.8100, Ld - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - ,tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www-nsb.pr.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL N" 48/20í8

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente seráo prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitaçáo, endereçados ao e-mail:
licitacao@nsb.or.oov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.pr.qov.br, para ciência de todos os
interessados.
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í.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível 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;

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 3o e parágrafos da Lei Complementar n.o í23106.

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação
de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Gonvivência e
Fortalecimênto de Vínculos, conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente
Edital.
2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidâdes indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar
licitação específica para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. í5, § 40, da Lei

no 8.666/93 e suas posteriores alterações.

030

3.1
or

3. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
mentária:

4, DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.1. As impugnaçóes ao presente edital poderão ser feitas até as í7 horas do 2' (segundo)
dia útif anterior à data fixada para a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer

cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnaÇão deverá ser apresentada 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 contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bârbara, 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.qov.br

DOTAÇOES

Exercíci

Do Exercício2018 3340 09.002.08.244.0400.2033 0 3 3 90 39.00.00
2018 3343 09.002.08.244.0400.2033 705 3 3 90.39.00.00 Do Exercício

2018 3350 09.002. 08.244.0400.2033
2018 3352 09.002. 08.244.0400.2033
2018 3360 09. 002.08.244.0400.2033
2018 5JbZ 09.002.08.244.0400.2033
2018 3370 09.002.08.244.0400.2033

4

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - -tr, - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - urvrv.nsb.pr.gov.br

Conta
da
despes
a

Funcional programática fónte

725 lg. s. so.eg. oo. oo lDo Exercício

732 ls. 
g.go.ss.oo.oo lDo Exercício

727 ls. a.so. ag.oo.oo lDo Exercício

729 lg. e.so. ss.oo.oo lDo Exercício

741 ls. s. so. ss.oo.oo lDo Exercício
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4.1.2. CabeÁ ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
4.1.3. Não serão conhecidas as impugnaçôes intêrpostas 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.

Peoueno Porte EPP e/ou Microe m oreended or lndividual MEI ualificadas como taisI

nos termos do artioo 3o da Lei ComDlementar n.o '12312006. c as elteracôes da Lei
Qemplementar n.o 1 47 1201 4.

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementer n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno portê:

5.2.1- De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

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

5.2.3. De cujo capilal participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,

sócia de outra empÍesa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 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 outrâ

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 artigo 3o 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 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.6. Constituída sob a forma de cooperattvas, 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 capitalização ou de

previdência complementar;

5-2.8- Resultante ou rêmanescente 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;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.ugqy-br - www.nsb l' r

5

Rua Walfredo Bittencourt de Mo raes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

5. DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EÍUPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.í. Esta licitacão é exclusiva para participacão de Microemoresas (ME). Empresas de
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5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habituâlidade.

6. DA ENTREGA E ABERTUR.A DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 0í - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HaetlmaçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min., do dia 2710712018, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

6.2. Não será aceito, em qualquer hipótese, a participacão de licitante retardatário.
considera do este ao uele oueaorêsentar os envelooes aoós o horário estabelecido
para a entreqa dos mesmos, comorovado por meio do protocolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara.

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulaçâo 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 habilitado 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 7.1 ou 7 .2, o represêntante 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 açôes, acompanhado de documentos de eleição de sêus administradores, devidamêntê
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de aDresentar cóoia do contrato social no envelooe de

#

ENVELOPE N.0í - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 48/20í8. SRP
ENVELOPE N.02 - HAB|L|TAçAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 48/20í8. SRP

Habilitacão.

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para quê
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.
6

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - sb r. v.br - www.nsb.p!:qov.br
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7.6- será admitido apenas 1 (um) representante para cada 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 credenciado.

7.8. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no
presente certame. contudo, verificadas 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 fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao pregoeiro a
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital-

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

7.9-2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessâo, deverá incluir a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob penâ de não conhecimento da sua proposta.

7.'10. Conforme previstos na Lei Complementar no 123106, as MICROEI\IPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentaçáo comprobatória
dessa condição, através do seguinte documento:

a) Cêrtidão simplificada emitida e registrada pêlâ respectivâ Junta Comercia l. )-l-

7. 11. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentação comprobatória da condiçáo 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 (Anêxo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de propostâ (Anexo lV):

8.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0't - PROPOSTA, com as mesmas

informaÇões constantes na proposta gravada em CD, constando:

7

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, Ei - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.or.gov.br - wwrv.nsb.ptgeLbl
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8.2. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções

contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;



PREFEITLJRA h/UNICI PAL 031
NOVA SANTA BARBARA
ESTADÔ DO FARAT]Á

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação;
c) Descrição dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l)
d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para êste edital;
e) P"azo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
Í) Prazo de prestação dos serviços de no máximo 02 (dois) dias a partir da solícitação
emitida pelo Município;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponente.

8.4. A não apresentação do arquivo digital (GD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incomplêto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
8.4.í. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não soÍra danos;
8.4.2. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.4.3- A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preÇo final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
8.4,4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especificações exigidas;
8.4.5. O arquivo com a Propostã de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb. pr.qov. br, na guia Licitaçôes/Pregões, onde também êncontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;

8.4.6. A Proposta de Preços lmpressa ê a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 01;
8.4.7. Deverâ ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução;
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informações sobre a qualidade e caracterÍstica dos serviços oíertâdos pelo licitante,

através de diligências ou vistorias ln /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e

máquinas, transporte, salários, carga tributáriâ, alvará, emissão de relatórios, as taxas

municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais

custos mencionados nas Especificaçôes, constantes do ANEXO l, necessários para

execução dos serviços licitados.

9, DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos

relacionados para habilitação (item 10), originais ou por qualquer processo de cópia,

autentlcada por cartório competênte, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão

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

8
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9.1 .1 . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificaçáo
da âutenticidade pela lnlernet ou junto ao órgão emissor_
9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela execução dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela execução dos serviços for à matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz.
9.2-2. Se o licitante responsável pela execução dos serviços for à Íilial, todos os documentos
deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validâdê, no mínimo, até a data da abertura
da sessão 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 data da emissão.

Municipais da sede dâ proponente, medianle apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na Íorma da lei;

10.1.4. 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.
10.1 .5. Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) mediante a

apresentaçáo do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil;

10.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de Certidão 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 1943.

,t 0.2. DOCUMENTAçAO COMPLEMENTAR:
10.2.í. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7"

da Constituição da República Federativa do Brasil de '1988, 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.

9
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10. DA HABILITAçÃO:
í0.'1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 1..4
10.í.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de /l
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), rêferente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições 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 contribuiÇões devidas, por lei, a terceiros,
10.1.2. Prcva de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos triOutos X
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei,

10. í .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos - -í

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro , Z 43.3266.8100, X - 86.250-000
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10.2.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

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

10.2.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

10.3. PARA COMPROVAçÃO DA CAPAC|TAÇÃO TÉCN|CA;
10.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atestado fornecido por -l-pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa quanto ao objeto da presente licitaçáo. Não seráo âceitos atestados de empresas
que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

'10.3.2. Comprovaçáo de capacitação dos profissionâis, conforme exigido no anexo I

(Formação necessária para prestação dos serviços);

í 0.8.1 . Havendo alguma rêstriÇão na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em quê o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administraçáo Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissáo de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.8.2. A não-regularização da documentaçáo, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sançóes 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 autores dos demais lânces, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade êstabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

l0
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10.4. 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 publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.
10.5. As certidões eiou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.
10.6. As declarações emitidas pela licitante deveráo ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.
10.7. A fâlta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.
10.8. 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.

-r
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'10.9- Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado
o prazo máximo de g0 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões,
devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.

10. 10. A rêgularidâde exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata
de Registro de Preços.

íí. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
1LI. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

11.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentês ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas quê âpresentaram envelopes.

1 'l -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 7.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes dislintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que
será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

'1 1.5. A desclassificação da proposta do licitante importâ preclusáo do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 'l .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
í1.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregáo Presencial;
11.6.3- Falta do CNPJ e/ou 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, não geraráo a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de Íornecimento.
11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7. As propostas seráo encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

1 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

il
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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 poderáo fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.10. Náo havendo pelo menos três oÍertas nas condições definidas no subitem g.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

1'1.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço
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.

'11-13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestârem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. 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 Administraçáo ou com os preços
praticados no mercado.

'11.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

11.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimênto das condiçóes de habilitação
fixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO e
item í0 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

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-

11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem í 1 .17.

í 1.20. Caso não se realizem lances verba,s 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.

t2
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11.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,

o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 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 licitante declarado

vencedor.
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11.21. No caso de vício na documentaçâo de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo
Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentaçáo, pagamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

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

1 í .26.'l . Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

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

1"1.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(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 indicâram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.29. 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.

'1"1.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAçÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a execução definitiva dos serviços licitados. Após

inutilizará os mesmos.

11.3'Í. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantês presentes.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E -E-nrail - lic itacaoírànsb.pr- gov.br - urvw.nsb.pr.gov.br
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11.25. Serão inabilitados os licitantes que náo apresentarem a documentação em situação
regular, conÍorme estabelecido no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item í0 - DA HABIL|TAÇÃO, deste Editat.

11.26. No prazo de 0'l (um) dia útil contados do encerramento da sessáo. a licitante
declarada vencedora. deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
aiustados.

11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

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

serão posteriormente êxibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
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í2. DA ADJUDtcaçÃo E DA HoMoLocAÇÃo
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor preço, por
Item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especiÍicações 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 classiíicados e não havendo manifestação dos licitantes 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 licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
'13.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,
consequentemente, a adjudicação 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 contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do rêcorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisóes proferidas 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

!icitacao@nsb. pr.qov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
í3.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
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
www. nsb. pr.qov. br.

13.4- Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir dâ data da intimaçáo.

í4. DO REGISTRO DE PREçOS
14. í. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicaçáo do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Rêgistro de Preços (ANEXO Xl) pela PreÍêitura e pelos

l+
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classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.

14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, como ãto concreto, tendo em vista a realizaçáo de pregão presencial. Em caso de não
atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condiçôes
da primeira colocada, sendo a execução dos serviços nas condiçôes previstas neste edital
e seus anexos.

í4.3. A efetivação da autorizaçáo de fornecimento se caracterizaá pelo recebimento pelo
fornecedor da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura.

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiÇões da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposiçôes contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou dê fato que eleve o custo dos bens
registrados.

14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certâme licitatório.

14-8. A deliberaçáo de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços,

í5. DA VIGÊNCIA
15. 1 . O prazo de vigência da Ata de Rêgistro de Preços será de 'l 2 (dozê) meses, a
contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu

extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

16. DO CONTRATO
í6.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los

os seguintes instrumentos:
a) este Edilal com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;

t5

14.6. No caso de solicitação de revisáo de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de pÍeços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices sêtoriais adotados
pelo Governo Federal.
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c) as Notas de Empenho e;
d) a Ata de Registro de Preços

í7. DO PRAZO DE EXECUçAO

17 .1. O Wazo para início da prestação do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir
da autorização emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

18. DO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVTÇOS

18.í. Os serviços deverão serem prestados no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos-

í9. DO PAGAMENTO
í9.'1. Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota
fiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamênte pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por êlas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a",

do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
19-2. 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.

19.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagãr os valores correspondentes a multas,

indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregão Presencial.

19.4. Os pagamentos só serão efetivados ao Contratado desde que ele comprove,
documentalmente , que realizou a remuneração de cada oÍicineiro, no mínimo, no valor
do piso de cada categoria profissional, em que, não havendo a possibilidade de tal
mensuração, o salário mínimo nacional será utilizado como parâmêtro.

19.5. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendênte de liquidaçáo
qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gêre direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

20. DO VALOR
20.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 102.921,70 (cento e dois mil,
novecentos e vinte e um reais e sêtenta centavos), conforme Anexo l- Termo de
Referência.
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16.2. Se o classificado para o item não apresentar situaÇão regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificação, para substituÍ-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sançôes cabíveis previstas neste Edital.
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2í. DAS SANÇOES ADMTNTSTRATTVAS
2í.'1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execuçáo do certamê, não
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Rêgistro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a
critério da Administraçáo, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 100/o (dez por cento) do valor estimado da contrataçáo, aplicada nas hipóteses
de inexecução total ou parcial das obrigaçóes assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a
penalidade.

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública.
21.2. A aplicaçào das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.
21 .3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
21.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sêm justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legâis pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, rêcolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitaçáo e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
21.5- Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla dêfêsa.
21.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicaçâo

de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à Administração.

22. DAS DtSPOSIÇOES FINAIS

22.'Í. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente Pregáo Presencial.

NOVA SANTA BARBARA
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22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com
antecêdência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

22.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

22.5. Só se iniciam ê vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administrâção da Municipal.

22.6. Para agilização dos trabalhos, náo interferindo no julgamento das propostas, os
licitantes farão constar em sua documentação: endereço, número de Íax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenizaçáo, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

8.666/93.

23. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
23.1. ANEXO l-Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

23.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaraçâo Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;

23.9. ANEXO lX - Modelo de Credênciamento.
23.10. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;

23.11. ANEXO Xl - Modelo de Ata de Registro de Preços;

24. DO FORO

24.1. 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, 1OlO7l2O18.

ric ndo
PreÍeito Municipal
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-.,1 .., r'/.r.t_ K..-/-*
Giaíe Rôdrigues da Gosta Kondõ

Secretária Municipal de Assistência Social
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pRecÃo pRESENctAL No 4Bl2018
Processo Administrativo n." 66/201 8

ANEXO I

TERMo oe RereRÊNcn

1. Do Objeto e Valor Máximo

í.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual contratação de
prestação de serviços de oficineiros no Espaço conviver - serviço de convivência e
Fortalecimento de Vínculos, conforme especificaÇôes e quantitativos abaixo relacionados.
í.2 O vafor máximo global é de - R$ 102.921,20 (cento e dois mil, novecentos e vinte e
um reais e setenta centavos).

ESPECIFICA Ões oos PRoDUToS / PRE O ESTIMADO
LOTE: 'l - Lote 001

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

1 8036 Oficina de Esporte Dança e
teatro. Formação necessária -
Curso dê Educação Física,
carga horária de 08 horas
semanais

10,00 MESES 1.507,50 í 5.075,00

2 8038 OficinaArtesanato. Formação
necessária - Curso de
Artesanato em geral, com
certificado de curso em
artesanatos, com carga horária
de 12 horas semanais

10,00 MESES '1.826,50 18.265,00

3 8040 Facilitador de oficinas.
Formação necessária -
Magistério, com carga horária
de 12 horas semanais.

10,00 MESES 1.273,50 12.735,00

4 804í Oficina Corte e costura.
Formação necessária - Curso
de cortê ê costura industrial.
Carga horária 04 horas
semanais.

10,00 MESES 860,00 8.600,00

5 8042 Oficina Corte e escova.
Formação necessária -
Técnica de Cabeleireiro. Carga
horária de 4 horas Semanais.

10,00 MESES 860,00 8.600,00

6 8043 Oficina de manicure e pedicure
Formação necessária -
CeÉificado de curso de
manicure e pedicurê. Carga
horária de 6 horas semanais.

10,00 MESES 1.255,00 12.550,00

8.366,707 8044 Oficina de informática "t0,00 MESES 836,67

0{6

lPreço
lmáximo
|total
I
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2. DO PRAZO DE EXECUçAO
2.1. O Wazo para inÍcio da prestação do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da

autorização emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

3. Do LocAL oa eResraçÃo Dos sERvlÇos

3.1. Os serviços deverão serem prestados no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos.

4. TNFORMAçOES ADTCIONAIS

4.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

Formação necessária -
Cêrtificado de informática, de
no mínimo Word, Excel, Power
Point e Windows. Carga
horária de 4 horas semanais

8 8045 Oficina de auto maquiagem.
Formação necessária - Curso
de auto maquiagem. Carga
horária de 4 horas semanais.

4,00 MESES 1.095,00 4.380,00

I 8046 Oficina Projeto Guarda Mirim.
Formação necessária - Curso
de Guarda Mirim e fanfarra,
certificados de Magistério ou
pedagogia, curso de política
de proteção integral da
criança e do adolescente,
curso de serviço social e
medidas sócio educativas e
curso de musica, com carga
horária de 12 horas semanais

í 0,00 ÍVIESES 1.435,00 í 4.350,00

TOTAL 102.921,70
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20í8

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP4820í 8_AN EXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.es|

Nova Santa Bárbara- Paraná - E, - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.ptpy.b!
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ANEXO il

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 48/20í8

ANEXO III _ PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTTLIZADO PARA MONTAR PREGÃO

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

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL No 48/2018

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores Íoi desenvolvido um executável

para a digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA

MONTAR pRgCÃO e um arquivo digital de proposta com o nome

PP482Oí 8-ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mÍdia (pEN

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP482018_ANEXO2 ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.

Abra o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTIL|ZADO PARA MONTAR PREGÃO.

Acesse o programa esproposta-exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

ln"ar""rs""iç |

I Qqôrtô, 30 ê lãrurrô dê ?0@ Eq.ilübt tãÍ,.5 - sr.áy.c!úCüE.r .h v.{íiorl.r.0.3

Clique no botão ,f

24
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E localize o arquivo PP482018_ANEXO2_ARQU|VO DTGITAL DE pROpOSTA.est.

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

Clique no botão § Dados do lornecedor

Vai abrir a janela:

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

Clique no botão

t..

IÊáetuà Múi.td de lti-á

t"* 
|

2m lPirralo d.!Ênsn

N!úr+á
fmr5

Eq4rlüE 5Éeílô - vÍn!/.€qúr o.com,bÍqdta, 30 de L.eio de 2(ffi

',, fmlrrtrô de PropÉ|.

lsrPoRÂ

iil8.se3oÍ'tôrr! ÍÊ r"*"

laeaÉà 1

ItsH:l 18620m

t 318]T-

F.s.srsm.f Fr$ffi
UF Csla

ErÉ.Íeço'

EMPBESA TESTE

Cidàde'

t.iÉ I

coírp.ãs@mq€sólede.cgl!h

a EísiE

tlúÍÉo'

lrã-

po"é cô.t;doí

Ciôdo

UF. CEP

lm.&ãoMuiinl Ncme do cn*ôdoí

lav 
gFAsrL

8&o

],EB

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

cada produto:

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

§l §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, sêrá apresentada a janela

l9s9 
gss s99-ss

XE rêch&

CPF

Fss-

]ss-sss§ ssss

NúrÍeÍo a€mrl€mento

UF' I]EPCrdàde'

ü&de Tô

repÍeserrelJdãnoÉ.ótegê ôorn.bl

E-maí

Eniro

001 vÀL\'rlL{ ?Fr

Preço Túd do Loter 300,00úú

ErtidódÉ

sEEVtÇO DE Lr40 DÊ O8pÂ NA \']ÂTURÂ D0 C0BI

256,0m0 Fátri.ó 1

46.r10t0

Nr LiiiôÇão E8.rcício

f--mõi6 i- ,msjP'áetu!ô Mffi.rpd de lbipqã

r a". Prori,roq^**a I,I

1,0ÚO PAB

1,0000 uN

255_0m
15.0Ítr0

ã5-!108t1

45,11001

E Gravar prooesra

QBtà, aú dê làÉió dé 20G

I o+ t** r"*o"f, r,"a* a" t",**a., l

Eq-rLm 5ÉÊm! - x*,êqidoo.ron,h :
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (-) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Para imprimir a proposta, clique no botão:
il*} lmprimir ptsposta j

I

RG

l*s3s5

í.tr:] 18620'r.q00ú

t ffi: -',::l

I mr", i
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O arquivo foi gerado com sucesso!

Proportô grôvadê em C:\Proposta.esl M

ioK!

{l
lnfoÍmalion x
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.........., portador da RG no

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO FARANA

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

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABIL|TAçÃO

Pregão Presencial No 48/20'18 - SRP

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ

no r intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
e do CPF

no....................... declara que " Alendê Plenamente" aos requisitos de Habilitação,

conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data

Assinatura
Empresa
Reprêsêntante Legal
Cargo
RG

CPF
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E GOM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DÊcLARAçÃo euANTo Ao culilpRtmENTo AS NoRMAs RELATtvAs Ao TRABALHo
DO MENOR (ART.7., tNC. XXXm DA CF)

Pregão Presencial No 48/20't8 - SRP

Prezados Senhores.

A empresa inscrita no CNPJ sob no

(a) da Carteira de ldentidade nô e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8-666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçáo de

aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF
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ESTADO DO FARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

Pregão Presencial No 48/20í8 - SRP

(empresa) estabelecida
., no

na

inscrita no
CNPJ sob no ......., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N'48/20í8 -
SRP, 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
Reprêsentante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbarq Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv-nsb-
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na

NOVA SANTA BARBARA
ESÍAOO DO PÂRANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 48/20í8 - SRP

A (empresa)..........- estabelecidâ
no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial N'48/20í8 - SRP,

sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

i1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADo oo PARANÁ

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

Pregão Presencial No 48/20í8 - SRP

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o _,
repreSentadapelo(a)Sr.(a)-,cREDENclAo(a)Sr'(a)-

(CARGO), portador(a) do R.G. no

para representá-la perante o Municipio de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 48/20í8 - SRP, para registro de preços
para eventual contratação de serviços de oÍicineiros no Espaço Conviver - Serviço de
Convivência e Fortalecimênto de VÍnculos, podendo formular lances, negociar preços e
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatórias.

Local e data, ..

Assinatura
Empresa
Reprêsentante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Têrmo 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;
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NOVA SANTA BARBARA
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PAPEL TIII'IBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

DECLARAçÂO DE NÂO PARENTESCO

Pregão Prêsenciel No 48/2018 - SRP

_(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 _, DECLARA, para efeito
de participaçâo no processo licitatório Pregão Prêsencial No 48/20í 8, 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 dirêção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município dê Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Represêntante Legal
Cargo
RG

CPF

JJ
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NOVA SANTA BARBARA 060
ESTADÕ DO PARANA

ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRÂTO> - PM NSB

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
no ..........-...-..., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conÍormidade com as Leis N"
10.520102, N' 8.666 de 21106193 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no O41l20Og do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas
apresêntadas no Pregão Presencial No 48/20í8 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços parâ eventual contratação de serviços de oficineiros no
Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme
especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no-

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços,
os quantitativos na licitaçáo supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

GúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃo Do oBJETo E PREçOS REGISTRADOS
<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

i
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REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20í8 - PMNSB

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual
contratâçâo de serviços de oÍicineiros no Espaço Gonviver - Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de

Pregão Presencial No 48/20í8 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Orgão

Gerenciador náo se obriga a contratar os serviços relacionados dos licitantes vencedores,
nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo até realizar licitaçâo específica para

contratâr de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçôes, o

beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93,
reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.
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claúsuu QUARTA - DA DorAÇÃo oRçamenrÁRrl
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

CLAUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, s 40 da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os
serviÇos referidos na Cláusula segunda exclusivamentê pelo Sistema de Registro de preços,
podendo fazêJo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legâlmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- âutomaticamênte:
- por decurso de prazo de vigência,
- quando não rêstarêm fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o
seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perdêr qualquer condição de hâbilitaÇão ou qualificaçáo técnica exigida no processo
licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaçóes deconentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusâr a retírar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelêcidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

GLÁUSULA sÉIMA - DAS oBRIGAçoes oa BENEFICÉRn DA ATA

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - Iicitacao@n sb.or'.srlr.bl'- wwrv.nsb.prdellb!
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A Adjudicatária obrigar-se-á a:
Prestar os serviços adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo orgáo
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execuçâo inadequada. Manter-se
regular (documêntação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo
pagâmento.

CLÁUSULA oITAVA- DAS oBRIGAçÔES Do MUNICíPIo
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da execução dos serviços,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

CLÁUSULA NoNA - DA AUToRIzAçÃo paR.e ExEcUÇÃo Dos SERVIÇoS E
EMISSÃO DAS AUTORIZAÇOES DE EXECUçÃO

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Orgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

cúusuLA DÉctMA - Do pRAzo DE ExEcuÇÃo

O prazo para início da prestação do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partlr da
autorização emitída pela Prefeitura Municipal de Nova Santâ Bárbara.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS
sERVrçOS

Os serviços deverão serem prestados no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. Do PAGAMENTo

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
Brâsil (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 contribuições sociais prêvistas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a

título de substituiÇão, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,
a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
ptazo parc o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediânte depósito bancário- 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 eÍetivaÇão do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá

deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizaçóes, encargos,
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ESTADO Do pARAFtÁ

tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do pregão
Prêsencial n' 48120'l,8 - PMNSB. Nenhum pagamênto será efetuado a beneficiária da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a
reajustâmento de preços ou a correção monetária.

Devidamente respeitante aos termos do edital do pregão, especialmente ao que está
descrito item 19.4.

CLÁUSULA DÉCIMA TERGEIRA - DAS coNDIcoEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:
- Executar os serviços nas condições, no preço ê nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos
serviÇos.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitaçáo.

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA - DAs SANçÕES ADMtNtsTRATtvAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Rêgistro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;
o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em âtraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sançóes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
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