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REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: Aquisição de cortinas, tipo persiana.

DATA DA ABERTURA: 1310812013, às 14:00 horas.

oorRçÃo:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0220.2017 - Manutenção da Secretaria de
Educação/Escolas;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460; 1470; 1480;
1485;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
1530; 1 540; 1550; '1560; 1570;
05.003 - Divisão de Ensino Fundamental- FUNDEB;
12.361.0260.2020 Manutenção das Escolas Municipais
FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; í760;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
1780.

07 - Secretaria de Saúde;
07.00í - Fundo Municipal de Saúde;
10.301'.0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo 2210; 2220;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
2280;2290.

VALOR lrrÁXwIO: R$ 16.41í,50 (dezesseis mil,
quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos).

Rua WãlÍredo Bittencourt de Moraes,222, % 43.3266.8í 00 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: ticitacao@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria Pública de Serviços lntemos

No 178/2013

DATA:27N5113

ASSUNTO: Solicitação de compra emergencial

Mediante aúoriza@ desta sêcretaria de saúde solicito a compra

ou processo licitatório imediato para aquisição de persianas. Justificamos que na

nova unidade de atendimento Mirian Makúa, é necessária a coloca@ de

persianas devido a forte daridade do sol que entra pelas janelas, e em especial a

sala ginecológica e bantreiro da mesma que foram projêtadas com paredes de

vidro sendo impossível a redizaçfu dos preventivos sem as persianas. A

metragem lolal é de 44,23 rnts sendo num valor de 3.980,70.

Segue cotaçáo em anexo

Atenciosamente,

t )

o unlcipalde Saúde

Recebido por:
Nomê ssinahjra Data

Enmafi,C E. Í{. tío0ú
Soctctáúo lÍttaím 211of ,tt9
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vrDRAçARrA ARCO-rRrS

Rua: Manoel Mendonça Filho,OO2

Santa Cecília do Pavão- PR

Tel: (a3) 3770-71,14

(4319971-37L4 -TtM

(43) 9i7s-3110 - vlVO

ORçAMENTO

Quent. Descrição Mr 2.

02 Persiana Vertical PVC

UJ Persiana Vertical PVC

a2

ro+.gso.ogo/ooo1-3F

o.Eit0t cErR EtlÀs tE rltEEA. r#
Rua:Íúanoel llendorsa Filho, 002

Earo da frabrndade. Cep ffi25{@

Enü, Cecília do Pavão -Pj

Cleiton Cézar E. de Almeida

Proprietário

24losl2ot3

Unitário Total

00 1.036,8090

7.68 90,00 6gt,2o
17.52

Persiana Vertical PVC 1.O94,40go,'oo72.76
Persiana Vertical PVC 90,00 631,8002 7.O2

3.77 90,00 339,30o2 Persiana Vertica I PVC

90,00 i 787,2001 Persiana Vertical PVC 2.08
3.980,70\,l.Zt-, Total

Obs. orçamento válido para o prazo de 30 (trinta) dias
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Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, Z (43) 3266.1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

DEeARTAMENTo MUNtctpAL oe eoucaÇÃo
- Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, E (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Báóara - Paraná

1.
4

CO RRESPONDÊNCIA I NTERNA

DE DEPARTAMENTO DE ED{.lC.nçÃO, ESHORTE E CALTURA

N'97/2013

Data:22/0712013

PARA.. sEToR DE LrcrrtçÕns.

ASSUNTO.' COMPRAS - Persionas

O presente tem a finalidade de solicitar de Vossa Senhoria Processo

Licitatório de persianas para os seguintes Estabelecimentos:

o Escola Municipal "Edson Gonçalves Palhano";

o Escola Municipal "Maria da Conceição Kasecker";

r Biblioteca Cidadã "Lucy de Melo Requião".

Segue orçamento anexo.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.

Atenciosamente,

),

do €.ina
Secretíria de Educação, Esporte e Cultura

Recebido por: ü-- L'-,plLl
Nome a

Ê1j 
,|2 qlo,go
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VIDRAÇARIA MENDES
MAT]RO MENDES VIDRAÇARIA _ ME

CNPJ.:04.988.298/0001-40 I.E.:90.260.875-35
Av. Presidente Kennedy, 256 - Centro,

São Sebastião da Amoreira - PR
CEP. 86.240-000 Fone: (43) 3265 2112

A/C: Escola Munici al Edson Go ves Palhano

São Sebastião da Amoreira - PR, 23 de julho de 2013

Item Qtde Unid Descriçáo Valor Unit. Valor Total
1 M256.25 Persiana Vertical Poliester 90 mm RS 60,00 R$ 3375,00
TOTAL R$ 3375,00

Mauro Mendes Vidraçaria ME
Mauro Mendes (tihrlar)
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VIDRAÇARIA MENDES
MAURO MENDES VIDRAÇARIA - ME

CNPJ.: 04.988.298/0001-40 I.E.: 90.260.875-3s
Av. Presidente Kennedy, 256 - Centro,

São Sebastião da Amoreira - PR
CEP. 86.240-000 Fone: (43)32652112

A"/C: Biblioteca Cidadã Luc de Melo Re ulao

São Sebastião da Amoreira - PR, 23 de julho de 2013

Item Qtde Unid Descriçáo Valor Unit. Valor Total
1 M244,8 Persiana horizontal de alumínio 25 mm R$ 90,00 R$ 4032,00
TOTAL R$ 4032,00

Mauro Mendes Vidraçaria ME
Mauro Mendes (titular)
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VIDRAÇARIA MENDES
MAURO MENDES VrDRaç4RIA - ME

CNPJ.: 04.988.298/0001-40 I.E.: 90.260.875-35
Av. Presidente Kennedy, 256 - Centro,

São Sebastião da Amoreira - PR
CEP. 86.240-000 Fone: (43) 3265 2112

A"/C: Escola Munici I Maria da Concei ão Kasecker

São Sebastião da Amoreira - PR, 23 de julho de 2013

Item Qtde Unid Descrição Valor Unit. Valor Total
1 83,73 M2 Persiana Vertical Poliester 90 mm 60,00 5023,80
TOTAL R$ 5023,80

Mauro Mendes Vidraçaria - ME
Mauro Mendes (titular)
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRREsPoNoÊHcn INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2310712013

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de cortinas, tipo persiana.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para aquisição de cortinas, tipo persiana, conforme solicitaçáo da
Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (Escola Municipal Edson Gonçalves
Palhano, Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker e Biblioteca Cidadã Lucy
de Melo Requião) e Secretária Municipal de Saúde, num valor de aproximadamente
R$ 16.41 1 ,50 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cris na Lu
Set r de Licita S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes a" 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA OO9

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCN INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2310712013, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para aquisiçáo de cortinas, tipo persiana, conforme solicitação da Secretaria
de Educação, Esporte e Cultura (Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano, Escola
Municipal Maria da Conceição Kasecker e Biblioteca Cidadã Lucy de Melo Requião) e
Secretária Municipal de Saúde, num valor de aproximadamente R$ 16.411,50 (dezesseis
mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.002 - Manutençáo da Secretaria de Educaçáo/Escolas;
12.361.0220.2017 - Manutençáo da Secretaria de Educaçáo/Escolas;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460; 1470;1480;1485;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica; 1530; 1540; 1550; 1560,
1570;
05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1780.

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210;2220;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2280;2290

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 23 dejulho de 2013

Atenciosamente,

§
Laurita de.Souza Qampos
Contadora/CRC 045Ô96/04

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 010

Correspondência !nterna

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 2410712013

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pela Secretaria de
Educaçáo, Esporte e Cultura e Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de
cortinas, tipo persiana, num valor previsto de R$ 16.4í1,50 (dezesseis mil, quatrocentos e
onze reais e cinquenta centavos) e informado pela Divisâo de Contabilidade da existência
da previsão orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.002 - Manutençáo da Secretaria de Educaçáo/Escolas;
12.361 .0220.20í 7 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; í450; 1460; 1470;1480;1485;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1530; 1540; 1550; í560;
1570;
05.003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0260.2020 - Manutençáo das Escolas Municipais - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1780.

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.30í.0320.2026 - Manutençáo do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210;2220',
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2280;2290

lnformo ainda que pretende-se fazer um Registro de Preço dos
referidos produtos.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ela eCns Lu itk
Se tcttaço

Rua wallredo Bittencourt de Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - FoneTe\ (041) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E.mail: licilacao@nsb.pr.Bov.br - Nova Santa Barbara - PaÍa.á
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av Walter Guimarães da Costa no 512, Fone lFa, l0,43r 266-1222 - CNPJ N.o 95 561 .080/000140
E-mail: plqlsu@gldsiptr E - Nova Santa Báóara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de LicitaÉes

PARECER JURIDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de 24 de Julho de 2013, visando emissão de parecer sobre o processo de licitação, referente à

Aquisição de cortinas, tipo persiana para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Saúde e Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, sendo que o valor aproximado e estimado

será de R$ 16.41í,50 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e cinqúenta centavos) e a

despesa será supoÍtada com recursos da Secretarias acima mencionadas, conforme informação

prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo ao contido no artigo 14, da

Lei no 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de Contabilidade do Município

indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da

Lei n" 8.666/93, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será Íeita ou contratada sem a

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

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

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento

sempre para garantir a maior competitividade e transparência posslvel, a licitaÉo deverá ser feita

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

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

É o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 24 de Julho de 2013

ns
a

An

oAB/PR 48857

re ra



PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

NOVA SANTA BARBARA
0.1.2

ESTADO DO PARANA

CORRF^SPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL no O44l2O13, que
tem por objeto a aquisição de cortinas, tipo persiana, normatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à ârea, de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de
17 lO7 l2OO2, Lei Federal n' 8.666, de 21 10611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n' 3.555 de OBl08l2000, Decreto Federal no
3.697 , de 2l / 12 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol5l2Ol2, designando os
membros da Comissão Permanente de Licitaçáo e Portaria n" 056120ll ,

nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Editai de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárr ,26107 l2Ot3.

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

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LTCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 04412013. SRP

Objeto: Aquisição de cortinas, tipo persiana.

Tipo: Menor preço, por lote.

Recebimento dos envelopes: Até 1 310812013 às 13:30 horas.

lnicio do Pregão= 1310812013, às í4:00 horas.

Preço Máximo: R$ í6.411,50 (dezesseis mil, quatrocentos e
onze reais e cinquenta centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obúldas em horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo Bittencouft de hloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 2610712013.

015

Eduardo tuon#ln", de Souza
Pregoeiro

Portaria 05612011

êra
0

,t

c.

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Assessoria JurÍdica

Ref. Pregão Presencial t" O44{2OL3 - SRP - Aqüsiçáo de cortinas, tipo
persiana.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal n" 10.52O, de 17 lO7 /2002, Lei
Federal no 8.666, de 2ll06 11993, Republicada ern06/07 11994, Decreto
Federal no 3.555 de OB /O8 /2OOO, Decreto Federal no 3.697 , de
2ll12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR, 13.

essora Jurídic
Qeoira
a
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PREFEITURA IVUNICIPAL
0L7

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

EDITAL oe pRecÃo pRESENctAL N.44120í3 - sRp
pREFETTURA MUNtctpAL DE NovA seNte eÁRaana

Abertura: Dia í 3/08/20í 3, às í 4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: Até às í 3h30min, do dia í 3/08/20í 3.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela Portaria no

05612011, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por lote, destinado ao recebimento de propostas
objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual aquisição dos itens relacionados no

ANEXO l: aquisição de coÉinas, tipo persiana, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N'
8.666 de 21106193 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal
n'041/2009 do dia 04/09/2009.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de MoÂes, 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das í3:00 às 17:00
horas, de segunda a sexta-feira, íoneifax (043) 3266-1222, ou ainda pelo email
licitacao@ nsb.or.oov.br

Os esclarecimentos de dúvidas a respeito deste Edital de Pregão Presencial deveráo ser

eÍetuados mediante solicitação por escrito, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222 - Cen|Ío, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às
1 2:00 e das í 3:00 às '17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo email

licitacao(An b.or.oov.br

Não serão admitidas nesta licitaçáo: empresas suspensas ou impedidas de licitar com a

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, as empresas que estiverem em regime de

Íalência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua forma de constituição).

Somente poderão participar desta licitação, firmas nacionais, individualmente cadastradas ou não,

com o ramo de atividade compativel com o objeto do presente edital, não sendo admitido

consórcio.

A sessão pública do Pregão PÍesencial, será realizada às horas do dia í3/08/20í3, no prédio da

Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Antonio Rosa de Almeida n" í30, Bairro Centro,

Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

1. DO OBJETO
1.1 . Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREçOS, para eventual aquisição de

cortinas, tipo persiana, conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente Edital.

1.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação

específica para aquisiçáo de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçóes, o

beneíiciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei no 8.666/93 e suas

Rua Walfredo Bittencoud de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova SaÍIta Barbar4 Paraná

E-mail - licilacaorAnsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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posteriores alterações.

2.1

NOVA SANTA BARBARA 0:!.8

. As despesas
amentária:

z. ooreçÃo oRçausrrÁRre
deconentes desta Licitaçáo conerão por conta da seguinte dotação

o

3. DAS TMPUGNaçOES AO EDTTAL

3.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão

Presencial.
3.1 .1 . Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

3.1-2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçáo
do certame.

4. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREçOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÀO, 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 13/08/20í3, contendo no anverso destes (respectivamente) os

seguintes dizeres:

ENVELOPE NO Oí . PROPOSTA DE PREÇOS

RÂZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COiJIPLETO
PREGÃO PRESENCIAL NO44/20í3 - SRP

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Bii{bar4 Paraná -
E-mail - licitacaoúlnsb.or.eov.br - www.nsb.or.gov.br

DOTA ÓES

2013 í450 05.002. 1 2. 36 1 .02202-017 0
2013 í460 05. 002't 2. 36í . 02202-017 103

2013 1470 05.002 1 2.361.02202-017 104
2013 1480 05.002. 1 2.361 .02202-017 107

2013 1485 05.002. í 2.36í .02202-017 114
2013 1490 05.002. 1 2. 36 1 .02202-017 117

2013 í 500 05 002. 1 2. 361 .02202-017 136

2013 í 530 05 002 12.36í.02202-017 0

2013 1540 05. 002 1 2. 361 . 02202-0',t7 í03
2013 1550 05. 002. 1 2.361.02202-017 104
2013 1560 05.002. 1 2.361 .02202-017 107

2013 1570 117

2013 '1760 05 003. 1 2.36'1 .02602-020 102
2013 1780 05 003. í 2. 36 1 .02602-020 102

02013 2210 07.00 1 . 1 0. 301 .03202-026
3032013 2220 07. 001 . 1 0.301.03202-026
02013 2280 07.001. 1 0.301 .03202-026

2290 07.001 . 1 0. 30 1 .03202-026 3032013

los.ooz. r z. sor .02202-017
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ENVELOPE NO 02 - HABILITAÇAO
RAzÃo socrAL / cNpJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃo PRESENCIAL N.44120í3. SRP

4.2. Não será aceito. em qualquer hioótese. a oarticioacão de licitante retardatário.
siderado este a uele

entreoa dos mesmos.
uea Í a o horário estabelecido

comprovado Dor meio do Drotocolo da Prefeitura M. de Nova Santa
Bárbara.

5. DO CREDENCIAMENTO
5-1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame.
5.1.'1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROGURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE CREDENCIAMENTO com
carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

5.1.í.1. Na hipótese do item 5.1 ou 5.í.í, o representante deverá apresentar contrato social
original ou cópia autenticada da empresa representada.
5.'l .1 .2. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores náo haverá
necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de Habilitação.
5.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite a
conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
5.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos e este Pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.
5.5. Serâo desconsiderados os documentos de credenciamento inseridos nos envelopes de
PROPOSTA e/ou HABILITAçÃO.
5.6. Os licitantes deverão declarar que estão em situação regular perante as Fazendas Nacional,
Estadual e Municipal, com a seguridade social (INSS e FGTS), bem como atendem às exigências
do edital quanto à habilitaçáo jurídica, qualificaçâo técnica e econômico-financeira, conforme o

modelo do ANEXO Xl.
5.7. Declaraçáo de Pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo do
ANEXO V.
5.8. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará na imediata

exclusão do respectivo credenciado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

5.9. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o que

dispõe a Lei Complementar Federal 12312006.

5.9.1 . Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar
Federal de n" 12312006, deverá apresentar na sessão de licitaçáo Certidão Simplificada da
Junta Comercial conforme a lnstrução Normativa de no 103/2007 do Departamento Nacional de

Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura,

comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte. (modelo ANEXO Vl).
5.í0. Não será permitida a participação da empresa no certame licitatório no caso de não
existir representante credênciado pela mesma, presente no dia e hora designado para a
Sessão Pública do Pregão Presencial.

Rua Walfredo Bittencourt de Momes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.go!-br - www.nsb.pr.sov.br
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6. DA PROPOSTA
6.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll) e âs
instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

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

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento
de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente,
entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas informaçôes constantes na
proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscriçáo no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitaçáo;
c) Descrição dos materiais cotados, conforme relaçáo 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 este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60(sessenta) dias;
f) Prazo de entrega de no máximo 05 dias corridos a contar do recebimento da requisição de
material;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver incompleto,
ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem
acondicionada, para que náo sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternativa
do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda conente nacional, com duas casas
decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da futura
contratada;
Vll - Não serão levadas em consideraçáo quaisquer oÍertas que não se enquadrem nas

especifi caçóes exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb. r. ov.br na guia Licitações/Pregôes, onde também encontram-se disponíveis o
Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a midia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE n' 0í;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local de

Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Validade e ou Garantia dos produtos e ou

materiais. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserya o direito de verificar as informações

sobre a qualidade e característica dos produtos e ou materiais, ofertados pelo licitante, através de

diligências ou vistorias,n /oco. Nos preço(s) proposto deveráo estar inclusos os encargos sociais e

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários,

carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbar4 PaÍaná -
E-mail licitacaoônsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas Especificações,
constantes do ANEXO l, necessárros ao completo fornecimento dos produtos e ou materiais,
licitados.

z. DA AeRESENTAÇÃo Dos DocuMENTos eARA xaerLttlçÃo
7.I . No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos relacionados
para habilitação (item 8), originais ou por qualquer pro@sso de cópia, autenticada por cartório
competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgáo da imprensa oficial, os quais
seráo examinados pela Comissão de Licitaçáo.
7.1 . í . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no
original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação da autenticidade pela
lnternet ou junto ao órgão emissor.
7.2. Documentos matÍi/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante
responsável pelo Íornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.
7.2.'l . Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos deveráo
estar em nome da matriz.
7.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à Íilial, todos os documentos deverão estar
em nome desta.
7 .3. Prazo de validade dos documentos:
7.3.1. A documentação exigida deverá ter validedê, no mínimo, até a data da abertura da
sessão pública deste Pregão Presencial.
7.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo
período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

8. DA HABILITAÇÂO:
8.í. REGULARIDADE FISGAL:
8.1 .1 . Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à /
Dívida Ativa da União);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por orgáo da/
Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos llunicipais, expedida por órgáo da/
Secretaria da Fazenda Municipal);
d) Com a Seguridade Social - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS./
e) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CeÉiÍicado de Regularidade dol
FGTS - CRF.

0 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);-,

8.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades paÍciais ou

regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administraçôes fazendárias dos

entes ou órgãos indicados.

8.3. QUANTO A REGULARTDADE FISCAL E TRABALHIST A lLEl 12./p}0[10111/
8.3.í - Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidáo negativa, nos

termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452,

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

Rua Walliedo Bittencouí dc Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sarta BfubarÀ Parana

E-mail - IgilaçaE@!§hII4gfb! - wçTa.nsb or'eov.br



€@

IH
, ÊE=

PREFEITURA Ài4UNlCl PAL
tj

,)

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

8.4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7" DACF /
8.4. 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
ar1.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de27 de outubro de í999, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vll - (Declaração de Trabalho do Menor).

8.5. DECLARAÇÂO DE IDONEIDADE
8.5.1. Documento declarando que o licitante náo Íoi declarado inidôneo para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas, conÍorme modelo do ANEXO Vlll. /

8.6. DECLARAÇÃO DE FATOS |MPEDTTTVOS /
8.6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO lX.

9. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES JULGAMENTO
9.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes PROPOSTA e
HABILITAçÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.
9.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas
presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as empresas que
apresentaram envelopes.
9.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem 5 -
DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados na
declaração de que cumprem as condições de habilitaçáo, subitem 5.6 deste Edital e após,
encaminhará os envelopes distintos, aos licilantes credenciados para conferência dos lacres e
protocolos.

9.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será
procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento.
9.5- A desclassificaçáo da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da
Íase de lances verbais.
9.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvados
apenas aquelas destinadas a sanar evidentes enos formais.
9.6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
9.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente

à Sessão do Pregáo Presencial;
9.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
9.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação, pois
poderão ser preenchidos para a autorizaçáo de fornecimento.
9.6.5. 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.
9.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.

9.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por item, será realizado

sorteio para determinação da ordem de oÍerta dos lances.

9.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais baixo
e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderáo fazer lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor.

Rua Walfredo Bittencourt de Mordes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara. Paraná -
E-mail - licitacaoá)nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.sov.br



drülh

It*lt
-. t=q-L_

PREFEITURA N4UNICIPAL

0.13NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

9.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 9.9, podêrão os
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9.1í. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 10 % (dez por cento), aplicáveis
inclusive em relação ao primeiro.
9.12. 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.

9.í3. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o Pregão
Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado,
comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços praticados no
mercado.
9.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliaçâo da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
9.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitaçáo fixadas no item 7 - DA
APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO C itEM 8 - DA HABILITAÇÃO,
deste Edital.

9.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
9.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaçáo, proceder-se-á na forma do disposto
no subitem 9.17.
9.'Í 9. 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 classificaçáo, e assim sucessivamente, até a apuraçáo de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
9.20. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular,
conforme estabelecido no item 7 - DA APRESENTAçÃo DoS DocUMENToS PARA
HABILITAçÃO e item 8 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

9.21. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO apresentados pelos

demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após inutilizará os mesmos.
9.22. Da Sessáo Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro,

equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná
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í0. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
10. 1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por lote,
desde que atendidas às exigências de habilitaçâo e especificações constantes deste Edital.

10.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada
vencedora.
í 0.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto à

intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e posteriormente,

submeterá a homologaçáo do processo ao Prefeito Municipal.

10.4. No caso de interposiÇão de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será
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o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicação e homologação.

íí. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1 1 . 1 . Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação
das razóes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razôes em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
11.2. Os recursos interpostos às decisões 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 Licitações, e protocoladas na sede administrativa da Prefeitura, em horário
comercial.
11.3. Os recursos serão recebidos pela Comissão de Pregão, o qual poderá reconsiderar ou não
sua decisão em 24 (vinte e quatro) horas e encaminhá-los devidamente informados à autoridade
competente, para apreciação e decisáo, no mesmo prazo.

I I .3.1 . O acolhimento dos recursos importará à invalidaçâo apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4. 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 da data da intimação.

í2. DO REGISTRO DE PREÇOS
12.1 . Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será eÍetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a
assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos classificados do
certame, ficando vedada à transferência ou cessáo da Ata de Registro de Preços a terceiros.

12.2. 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 ato concreto,
tendo em vista a realização 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 condições da primeira colocada, sendo o
fornecimento dos materiais nas condições previstas neste edital e seus anexos.

'12.3. A efetivação da contrataÇão de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de

Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pela

Prefeitura.

'12.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, náo retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou náo reduzir o preço

registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

12.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderáo sofrer alterações,

obedecidas às disposiçóes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

12.6. No caso de solicitação de revlsão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá

Rua Walftedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao6Dnsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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12-7. Sendo julgada procedente a revisáo, será mantido o mesmo percêntual diferencial entre os
preços de mercado e os propostos pelo licitante à epoca da realizaçáo deste certame licitatório.

12.8. A deliberação 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.

í3. DA VIGENCIA
13.'1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) 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.

í4. DAS OBRTGAçÔES DA ADJUDTCATÁR|A
14.1. A Adjudicatária obrigar-se-á a:
'Í4.1.'l- Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no
Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela
Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
14.1.2. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços;
'14.'1.3. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se
verificarem defeitos resultantes da fabricaçáo, validades, montagem ou ainda que estejam em
desacordo com as especificações deste edital;
14.'l .4. Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisiçáo do
objeto;
'14.í.5. Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer eiou
substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos
sem ônus para a Prefeitura, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que

os danos causados não se.lam de responsabilidade da Prefeitura;

í5. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
1 5.1 . A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração Automaticamente
- por decurso de prazo de vigência,
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pela Prefeitura, quando caracterizado o interesse público.

15.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo

administrativo específico, assegurado o contraditório e a 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 serviço.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 1266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bálbara Pamná -
E-mail licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr,gov,br

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
preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo
Federal.
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í5.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas no item 22, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa da Prefeitura, quando:
- nâo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata
de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
nesta Ata de Regisho de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

15.4. 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.

16. DO CONTRATO
16.'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 Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
í6.2. Se o classificado para o item náo 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

sanções cabíveis previstas neste Edital.

17. DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
1 7.1 . A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:

17.1.1. Fornecer material e ou produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de
preços, a partir de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;

17 .1.2. Os materiais e ou produtos cotados devem ser novos e de qualidade;
'l 7.1 .3. Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as

especificaçõês constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues;

17 .1.4. ÉÍetuil a troca imediata do material e ou produto entregue, objeto desta licitaçáo, que

estiver fora das especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.

1 7.2. O licitante vencedor ficará obrigado a:

17 .2.1. Execular o objeto nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes deste Edital;

17.2.2. Náo contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto

Rua Walfredo Bittcncourt de Moraes n' 222, Centro, Fonç 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbaÍ4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.pr.gov.br
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contratado;
17.2.3. Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregáo Presencial, salvo se houver prévia
autorização da Administração da Prefeitura.

í8. DO PRAZO DE ENTREGA
18.1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorização
de fornecimento emitido pela PreÍeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante
inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

í9. DO LOCAL DE TNSTALAÇÃO
19.1. Os produtos deverão ser instalados nos endereços a serem informados nas solicitações de
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de
quaisquer responsabilidades.

20. DO RECEBIMENTO
20.'1.'1. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
20.1.2. Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado.
20.2. É ressalvada a Prefeitura a devolução dos materiais, se estes não estiverem dentro das
especificaçôes exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Presencial em

especial o seu ANEXO l; arcando o fornecedor com os custos da devolução.
20.3. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão
somente o recebimento da mesma pela Prefeitura, sendo sua confirmação definitiva condicionada

à conferência dos dados relacionados na nota Íiscal dos materiais e ou produtos, relatórios ou

outros documentos que se fizerem necessários.

2í. DO PAGAMENTO
21.1. Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada

da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto

ao FGTS.

21.2. 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.

21.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos

termos deste Pregão Presencial.
21.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correçáo

monetária.
21.5. O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS,

Certidão Negativa de FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentaçáo de cópia

autenticada ou via internet.

22. DO VALOR
22.1 . O valor total estimado para esta licitação será de R$ í 6.4í I ,50 (dezesseis mil,
quatrocentos e onze reais e cinqüenta centavos), conforme Anexo l- Termo de Referência,
podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná
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24. DAS OBRIGAçOES DO ORGÃO GERENCIADOR
24.1 . Caberá ao Órgão Gerenciador:
24.1 .1. - quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às

dependências da Prefeitura, para a entrega do Objeto referente ao Pregáo Presencial;

24.1.2. - prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos Objetos, que venham a ser
solicitados pelo Detentor da Ata;

24.1 .3. - aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais e ou

23. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
23.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, náo mantiverem
a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
não cumprirem os prazos de entrega, 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 Administração, isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
l- 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 10o/o (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigaçôes 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, ate que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
23.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

23.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
23,4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, as seguintes sançõês:
| - 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 1Qo/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçáo, além do

desconto do valor correspondente ao fornecimento náo realizado pela detentora da Ata, recolhida

no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração

Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
23.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
23.6. A aplicaÇáo das sançôes previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de

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

causados à Administração.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
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produtos, apresentado pela licitante vencedora;
24-1.4. - rejeitar os Objetos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pela Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em
particular, de seu ANEXO l.

24.1.5. - solicitar que sejam substituídos os objetos, que não atender às especificações
constantes no ANEXO l.

25. DAS DTSPOSTÇOES FtNAtS
25.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.
25.2. 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 antecedência de 15
(quinze) minutos do horário previsto.
25.3. É obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos
de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
25.4. 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.
25.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente normal
na Administração da Municipal.
25.6. Para agilizaçáo dos trabalhos, náo interferindo no julgamento das propostas, os licitantes
farão constar em sua documentaçâo: endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da
pessoa indicada para contatos.
25.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitaçáo;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do arl.21 da Lei 8.666/93.

27. 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.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbaÍa Paraná -
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26. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
26.1 . ANEXO I - Termo de Referência;
26.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
26.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
26.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
26.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
26.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa

ou empresa de pequeno porte

26.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
26.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
26.9. ANEXO lX - Modelo de Declaraçâo de Fatos lmpeditivos;

26.1 0. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
26.1 1 . ANEXO Xl - Modelo de Declaraçâo de Regularidade Fiscal e Demais Obrigações
Habilitatórias;
26.12. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços.
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PREGÃO PRESENCIAL NO 44120í3

ANEXO !

TERMo DE REFERÊrucn

1. Do Objeto e Valor Máximo

í.í A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
cortinas, tipo persiana, conforme especificações e quantitativos abaixo relacionado.
1.2 O valor máximo global e de - R$ í6.4í1,50 (dezesseis mi!, quatrocentos e onze reais e
cinqüenta centavos).

ESPECTFTGAçOES DOS PRODUTOS / PREçO ESTTMADO:

2. PRAZO DE ENTREGA

2.1 O ptazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da

solicitação de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara.
3. DO LOCAL DE TNSTALAçÃO

3.1 Os produtos deverão ser instalados nos endereços a serem informados nas solicitações de

fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga

inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de
quaisq uer responsabilidades.

4. DA ENTREGA

4.1 O acompanhamento da entrega dos materiais e ou produtos será efetuado por uma comissão

ou servidor nomeado pelo Prefeito Municipal.

5. TNFORMAçÕES ADICIONAIS
5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de

Licitação.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

LOTE:1

44,80 M2 90,00 4.032,00I 5268 Persiana horizontal de alumínio
25 mm

139,98 M2 60,00 8.398,802 5267 Persiana vertical em poliéster 90
mm

3 1124 Persiana vertical em PVC 44,23 M2 90,00 3.980,70
í 6.4í 1,50TOTAL

Item Código
do

produtol
servico

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total





PR EFEI TU RA ].,úUN I CI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 4412013. SRP

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digitalde proposta encontra-se com o nome:
PP 44201 3_AN EXO2_ARQU IVO Dl G ITAL D E P RO POSTA.eS I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA IúUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA 033
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO il

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 4412013. SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PP442013_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbarq Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo panaruÁ

ANEXO IV

EDITAL oe pRecÃo PRESENcTAL No 4412013. SRP

ANEXo tv - tNSTRUÇórs eARA eREENCHIMENTo DE pRoposrA

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

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PP442013_ANEXO3_PROGRAMA DE

PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome PP442013

_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 PP44?013_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE

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

PP44â013_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão f

034

Arquivo de Proposta

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

Máximo

Arquivo de Ploposta

J
Lotes

I

Versão:1.1.0,3r
Quôrtà, 30 ds Jôneiro de 2008 Equiplôno si5tômôr - www,equiplano,com,br

!! Qr;'rer pnp,:ite

'"r [missiío de Proposta

,t.zt!d,

'gtÊi"r,*ii,

I
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PR EFEITU RA IúUN ICI PAL ,
NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pRReruÁ

E localize o arquivo PP442013_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI.

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

Clique no botão @ Duaor dolornecedor

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

Clique no botão

Abrirá a janela:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

N! Lote Nome do Lote

:tl2.ltü00UNIf,O

Atquivo de Proposta

|F.""*" dl.p**
Entidôdê ModalidadeNt Liclôção Exarcício

l'---T6miB r--ffilPreÍeitua Muici:al de lbiporã

lot". I e,oartorÀ","iço. I

r| lmprimir propoota I n to,@ Daôs dolornacador p §ralnr r,nç,rlta

q.rdtà, $ dc Jmciro dê zm8 -T Eq4llano sirtcmôr - www.cqüplano,con.br Versãoi 1.1,0.3

,., [missão de Proposla trEe

Endereço'

Cidade'

TeleÍone

Telefone do contador

lJosé Contador lss-ssss.sssss

IBIPORA

campos obrioatórios

Ü Eeprssentante E Eechar

liãs-

lEsPIÁNADA FrerPoHA

E.mail Fax Celular

lsssssss

Eidade

IFil] leszoo.ooo

lsrssrsrsãss$fr- lss55sà55s

UFNome
.l

Contal*: T , lã* l5iãi7ãooõ*

Númcro' Complamento

UF. CEP

lss.ssss.ssss lsessse.ssss lsesss-ssss
lnscrição Municipal Nome do contàdor

lAsencia 1

Data de abertura

Nome *

EMPHESA TESTE
Pessoa

Dados bancários
Banco

IAV BBASTL

Bairo

lcómf ras@"*g*utaste. com. b

CNPJ " lnscriçâo Estedual

(* física Ê jurÍdica

4r Dados do Fornecedor

Hepresentante

Vai abrir a janela:

Praco Máximo

t:tú1

lx

IT.BB -------=
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Nome'

lAv Paana

Cidade'

lcidade Tal

TeleÍone

§§ fectrar

CPF HG

1116rr, 

-

lsss ss5 sss.ss

lrr, -
Bairro

F*"
E.mail

lss-ssss-sssss

Núnero Comdemcnto

862000000

lJosé Santos

Endereço

I 
regesentanta@empresàl6ste. com. bÍ

'campos obrigatór'os

UF - CEP

m:

ai Represenlanle

@

lt*lü
--R FiT; .

PREFEITURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA 036
ESTADO DO PARANA

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

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

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

produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão
g{ lmprimir proposta

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

ip gravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Lotes

Fahica 2

N! Nome Unid. Un.Máx. Marca Unitério

lProcesso dispensa

001

002

VALWI.A 2RL 6071S1

SEBVIÇO DE MÃO DE OBBA NAVIATUBA DO CORI

Y

Enlidode Modalidade

esl

Prego Tdd do Lotê: 300,0000

Arquivo de Proposta

Iotal
256.0000 Fabrica 1

46.0000

Nr Ucitação Encrcício

T--oõo'ií f---ãã[nAatwr Uu*ipat ac tircre

L,"r P,"d,t*/S""ç* l- -

'1.0000 PAH

1.0000 uN

255.0000

45.0000

255.0000

45.0000

rl{lmprimirproposta I nt"ir
versão: 1.1.0.3

@ Dados dolorneccdor pl §rovu proposta

Equiplôno 5i5temô5 - ww,equiplmo,con,brQuêrtô, 30 de Janeiío de 2008

tr fmirsão de Proposta trtrtr
J
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NOVA SANTA BARBARA 037
ESTADO DO PARANA

O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP442013-ANEXO2-ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o qua! será apresentado no

ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitações da

Prefeitura Municipal de Nova Santa BárbaralPr Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail

licitacao@nsb.pr.qov. br

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Proposta gravada em C:\Proposta,esl !!l.i/
lnformation x
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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

Prezados Senfiores.'

inscrito no CNPJ no_por

038

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

Plenamenúe" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo
Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

;;;;" ;;;' ,ü[1Ti
inciso Vll, do artigo 4o da Lei

Local e data, .

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br





PREFEITURA N4UNICIPAL 'bis
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

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

ANEXO VI

DEcLARAçÃo cowtpRoBAToRrA DE ENQUADRAMENTo como MTcRoEMpRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 44120í3 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa... CNPJ
esta enquadrada na categoria............. ......(Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipoteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 040
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE GNPJ

ANEXO VII

Pregão Presencial No 4412013 - SRP

DECLARAçÃO (ART. 70, tNC. XXXUI DA CF)

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

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

inciso V, do arl.27 da Lei Federal no 8.666, de21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,

de 27 de outubro de 1999, que náo 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 condição de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA h4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII!

DEcLARAÇÃo oe tDoNEtDADE

Pregão Presencial No 44120í3 - SRP

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

sob no Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 4412013 - SRP, instaurado
pelo Município de Nova Santa Bárbara, gue não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara" Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA 042
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O GARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DEcLARAçÃo oe FATos tMPEDlnvos

Pregão Presencial No 44120í3 - SRP

A (empresa). estabelecida
na ,ho
inscrita no CNPJ sob no ....................., Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 4412013 - 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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PR EFEI TU RA tvluNlCl PAL ,
NOVA SANTA BARBARA rl4 3
ESTADO DO PARANA

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

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencia! No tt4l20í 3 - SRP

A empresa com sede na CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (a) Sr.(a) _,
(CARGO), portador(a) do R.G. no e c.P.F. no 

-, 

para

representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial No 4412013 - SRP, para eventual aquisição de cortinas, tipo persiana, podendo

formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e

desistir de recursos em todas as fases licitatorias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

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

c) Documento de ldentificação;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43 3266.8 I 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - Iicitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br





PR EFEI TU RA I\,1UN I CI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

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

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencial No 44120í3 - SRP

(nome da empresa), com sede na

endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o no

licitante no certame acima destacado, promovido pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal

infra-assinado, R.G. No que se encontra em situação regular
perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem

como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital proprio.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr. gov.br
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PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 045ESIADO DO PARANA

ANEXO Xil

MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o / - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL No 44120{3 - PMNSB

o wtutttcípto DE NovA saNTa eÁReaRA, com personatidade
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000,
representada neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ..., inscrito no

CPF sob. o no , doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as
Leis N' 10.520/02, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal no 04í12009 do dia 04/09/2009, em Íace da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 4412013 - SRP, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para aquisição de cortinas, tipo persiana, conforme
especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica,

de direito privado, com sede a <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>, município de
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEDOR.CONTRATO#T&UF>, inscrito no

CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, lnscrição Estadual n.o

, lnscriçáo Municipal n.o neste ato representada pelo , na

função de , residente e domiciliado na , na cidade de
portador do RG n.o e do CPF n.o , doravante denominado Detentor da

Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na

licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre si justo

e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constltui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de cortinas, tipo persiana,

conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 4/,12013 -

PMNSB, independentemente de transcrição. O Órgáo Gerenciador não se obriga a adquirir os

itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l,

podendo até realizar licitaçáo especÍfica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que,

em igualdade de condições, 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPEGIFICAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da

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

Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária
<DOTACOES. CONTRATO#T>

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova

E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or. gov.br
Santa Bárbara Paraná
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CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura
do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da
norma, Art. 57, § 4" 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 será
obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de
Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem
que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a
Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

GLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem 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 serviço. A solicitaçáo dos fornecedores
para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15
(quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não
aceitas as razôes do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados

no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata
de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
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.

CLÁUSULA SÉTMA _ DAS OBRIGAçÕES DA EMPRESA VENGEDORA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as

especiÍicações descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo

solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada.

Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo
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pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição
que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em
desacordo com as especificaçóes deste Edital; Responder por todo o ônus referente à entrega do
objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o período de garantia do objeto, o

Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substitui-lo, quando o mesmo demonstrâr defeito,
efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Orgão Gerenciador, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que os danos causados não sejam de
responsabilidade do Órgáo Gerenciador; Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou
qualquer outro procedimento por parte do Órgão Gerenciador dos materiais dentro do prazo da
garantla, o transporte dos mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o

deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÔES DO MUNICíPIO
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências
da Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial No 4412013:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,

apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas

pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular,

de seu ANEXO l.

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificaçóes constantes no

ANEXO I.

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO PARA AOUISIçÃO E EMISSÃO DAS

AUTORIZAçOES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços seráo autorizadas, caso a caso,

pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgáo requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da

autorização de fornecimento emitido pelo município.

GLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

Os materiais deverão ser instalados nos endereços a serem informados na solicitação de

fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga

inclusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão Gerenciador isento de quaisquer

responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;

Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É

ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos materiais, se estes náo estiverem dentro das
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especificações exigidas na licitaçáo conforme especificações neste Pregão Presencial em
especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua
confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos
materiais, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da
Certidáo Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularizaÇão
por parte do Detentor da Ata, iniciando-se novo pruzo paru o pagamento. Sendo que a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante 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 efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa
Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizaçôes,
encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do
Pregão Presencial n' 4412013 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do
FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais
recondicionados, remanufaturados ou recarregados;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao
Código de DeÍesa do Consumidor quanto às condiçóes dos materiais entregues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,
sem qualquer ônus para a adquirente.
O Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
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 do contrato todas as condiçôes de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para

registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da

Lei Federal n" 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n" 041/2009, ao critério da

Administração.
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Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a
proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançóes,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

o lmpedimento para regislro na Ata, se concluída a fase licitatória;
. Cancelamento do registro na Ata;
. Advertência e anotaçáo restritiva no Cadastro de Fornecedores;
. Multa de '10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada nas
hipóteses de inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administraçâo
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;
. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A
aplicaçáo das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.
Nâo será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou

motivo de força maioÍ.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da
execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sanções:

. Advertência;

. Multa de 10o/o (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;
o 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 detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de í5 (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 sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e danos

causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

detentora 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.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
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d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às
mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

cLÁusuLA DÉcrMA sExrA - DAS DtsposrÇÕes nuets
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 4412013 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no 1Q52Q12002,

Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado desta licitação não

implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do seu

objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento e/ou contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, e
se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade.

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se verificarem vícios,

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉrlue. DO FORO
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.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, Orgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de

(Autoridade Competente)
Órgão Gerenciador

< FO RN EC E D O R. CO NTRATO#T& N O M E>
CNPJ:

Representante Legal:
Detentora da Ata
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No licitação/dispensa/inexigibilidade* 44

Modalidade*

Número êdital/prccesso* 44

DescriSo Resumida do Objeto* Aeuisrção de coftina§, tipo pêrsianâ.

Forma de Avalido Menor Preço

Dotação Orçmentaria* 0500212361022020173390300000

Detalhes processo licitatório
lntoÍmaçôes Gerais
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R$*

Data de Lançàrnento do Edital

Data da Abertura das Propostas
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26107/2013
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Data Registro

26107, t013

l"--**NOVA Dôta da Abertura das Propostas
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CPF: 4271512958 (Logout)

TCE-PR I Tribunal de Contas do Estado do Paraná
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htç:i/servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMl/DetalhesProcessocompra.aspx 2610712013



Mural de Licitações Municipais

Ex. lei orgânica

Página 2 de2

f' '-:! Í

!'/.-ti all

Praça Nossa Senhora de Salette s/n - Centro Cívico

Curitiba - PR - CEP 80530-910
Fone: 41 3350-1616 CNPJ 77.996.31210001-21

Buscar
x Versi

Mobil

Versão Mobile

http://servicos.tce.pr.gov.brlTCEPR/MunicipallAMLlDetalhesProcessocompra.aspx 2610712013



I,l" 145, terçâ-feim, 30 de julho de 2013 Diário Oficial da União - seção 3 ISSN /677-7069 179

052

#j
PREcÃo Ni t9/2013

A Pregeim Municipal sbaixo osineda, norneado pela Por-
bris n".208/2013 toma público paÍa o conheimetrto dos inbÍes-
sados, o Rdulbdo de Jultmento da licibçâo em epigÉfe, Íefercntc
"a 8quisiÉo de rcupas e unifomes. Recursos SAMU Fedenl, Se-
çrebria Municipal de Saúde", mârcada pam 02.07.2013 às 09h00m:

LICITANTE epruolcltÁnle: TANIA MARA ptNltEI-
RO ME: Lote l.

Guampuava, 2 de junho de 2013.
DEMSE CAROLINE PINTO BAHLS

Avtso DE RETtncAÇÃo
PREcÃo PRESENCIAL N' lB/2013

Rdificaçeo Íefmote às seguinEs publiÉçÕ€s, coMtes no
Diário Oficial da Uniâo, Seçào I Página 199 do Di! 0l DE JUNHO
DE 20ll rcfqflte à Ad.judicaçào e Homologaçào do Pregào Pre-
sencial n'18/2013.

Onde se lê: os lotes 08 e ll pam €mpresa MMW PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA

Leiâ-se: o lote 08 pan mprea EFETIVE PRODUTOS MÉ-
DICOS HOSPITALARES LTDA e o lote ll peâ a mpresa ICTUS
coMÉRCIo DE pRoDUTos oDoNTo HoSPITALARES urDA.

As dcmais disposiçõG pemmecm inalteÉdas.

GuEpuava, 25 de junho de 2013.
ROBERTO DE ALMEIDA GEMICNANI

Asscssor Especial de Gâbinete

PREFEITURA MUMCIPAL DE JIJNDIAi DO SIJL

Avrso DE LrcrrÀÇÁo
TOM^DA DE PREÇOS N' 4/2013

O Municipio d€ Jundiai do Sul, PaÉnâ, toma públiço que
faú rcaliar 610;0lhoÍ6, do dia 09 de agosb de 2013, nâ sede da
Prefeiom Municipal de Jundiai do Sul, À PEçâ Pio X, n". 260,
licibção na modalidade dc TOMADA DE PREÇOS, sob rcgime de
mpÍeibda do tipo menor preço global, que tm como obFto à

conrahçâo de Empma pam exeuçào de obm na consmção de 88
módulos sanitários, no baim sssfltameoto maiida (zona ruml) e no
municipio - centÍo, confome pÍojeto téctrico executivo/FuNAsA,
psne integÉnb da prcsente tomâdâ de prcços. As despsas para
exeução do obj€to da Tomada de Prcç6 em epigEfe corerõo â

conbs dos resos finmceires prcvenimtes da Uniào Fed@|, atE-
vés da Fundaçào Nacional de Saúde - FUNÂSA/MS e se necessáÍio,
com rccunos próprios do Municipio, confome Lenesolução n'. 418
de l7 de dezmbro de 2013. A documenhção completa se encontE à
disposiçào dos interesados, podendo ser rctimda junto a Comissão dc
Liçikçào. Conbto pel6 fones: (43) 3626-1485 c 1490 - Emal 23,
L@al: PrefeituÍa Municipal de Jundiâi do Sul, PÉçs Pio X, n". 260,
Cflfto, rundiai do Sul-Pr. Os envelopes deverào sÍ entegues na
sede dâ Prcfeitum até o dia 09 de âgosto de 2013, às 10:00 hoÍâs psm
prctocolo, iniciando-se o julgamcnto às l0r0l ho6 do msmo dia.

Jundiai do Sul, 24 de julho dc 2013
JOANÂ D'ARC GUIMARÃES DA SILVA

PÍesidente da Comissáo Pemanentc de Licitaçào

PREFEITURA MUMCIPAL DE ruSSARA

AV|§O DE LTCITAÇÀO
PREGÃO PRESENCIAL N? 32120I3

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL }f 032/2013. PMJ.
TIPO: Menor PÍeço clobal. NâtuÍea: PÍesencial. O Municipio de
JussaÉ tomâ Público p@ @nhecimento dos inteÍessados, a Íea-
liaçio de Licibçào, no dia 12 de Agosto de 2013, ás 15:00 hr, na

modalidade PREGÀO PRESENCIAL, confome abaixo rclacionado:
OBJETO: Aquisição de umo Pá CôregadeiÉ, nova, sobre mdas,

articulada, com potência minima de 100 CY confome apÍovação da

Caixa Econômica FedeÉl no PÍocesso 040lll0-14. 
^ 

Põta Técnica,
com o inreirc boÍ do Edibl e se6 r6pectivos modelos, admdos e
ânexos, podcÍào sr examinados no 6deÍeço Av. Princesa lzabcl, n'
120, prédio dâ PÍefeitun Municipal de JwsaE, no horário d* 08:10
hÉ às I l:30hÉ e das 13:30 hs às I 7:00 hÍs. A ÍetiÍâda do editol deve

ser feita no mssúo endeÍeço e horÁrios supEcitados. lnfomações
adicionais, dúvidu e pedidos de mlarccimotos, deverào ser di-
rigidos ao Núcleo de Apoio à Comisào Peman@l€ de Licibçeo no

endqeço cima mencionado ou pelo lelefondfax (44) 1628-1212, ou

"e-mail": licibcso@jussm.pr.goubr Paço Municipal de JusaÉ,

Êm 26 de julho de 2013.
MOACIR LUIZ PEREIRÁ VALENTI}I

Prefeilo

PREFEITURA MUMCIPAL DE MANOEL RIBAS

^vtso 
DE ALTER^çÃO

PRECÁO PRESENCI^L IiI 27120I3

A hefeitum de Mmoel Ribo toma públicô a alteÍaçào nâ
Licitâçào €m epigEfe - P@esso Adminisrntivo N' 6712013 - SRP
N" 152013. Foi altemda a daE de abetuE do CeÍame, que scria no
dia 02/08/13 às loh, pam o dia 06/08/13, Às loh. Objetor Contmtaçào
de empresas pam aquisiçào de medicaüentos gemis, maloriais hos-
piblarcs, kis insmmcnrais, produros odontológicos e laboíatoriais.
Infomsçõcs: Depf Municipal de Licitação, fonc (43) 3435-1223.

Manoel Ribâs,29 dc julho dc 2013.
AMARILDO CARNEIRO DE CARVALHO

I'rcgouiro

PREFEITURA MUMCIPAL DE MARQUINHO

^vrso 
DE LrcrTAÇÃo

TOM^D^ DE PREÇOS N.00s/2013

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO M O5Z2OI3
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N. OO5/20I3

O Municipio de Marquiúo, Esrâdo do Panná, TORNA PÚ-
BLICO, pam coúecimenb dos inurcssâdos, que se encontn obetu â
Iiciuqào no modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objcto é EXE-
CUÇAO DO RESTANTE DA PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS
IRREGULARES, CALÇADAS, MEIO.FIO E DRENAGEM CON.
FORME CONTRATO DE REPASSE I{ 0]08624-59/2009. CELE-
BRÂDO,ENTRE A UNIÀO FEDERÂL, POR INTERMÉDIO DO
MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELÀ CAIXA
ECONOMICA FEDERÂL E O MIJNICIPIO DE MARQUIMIO, DE
ACORDO COM A PLANILHÁ, CRONOGRAMA E MEMORIAL
DESCRITM, ANEXOS DO EDITAL, ençcrando-sc o pmzo paB
recebimento dos envelopcs d0 PROPOSTA DE PREÇOS e dos DO-
CUMENTOS DE HABILITAçAO no dia l6 de agosro de 2013, à§

14:00 homs, com data de abetur4 análisc e julgmenbs dN pro-
posh prcvisla pua o dia 16 de agosto de 2013, às 15:00 homs. Os
inlffssados, em panicipar do prcsente cerome licitâtório, deveÍào
ÍetimÍ o EDITAL, mediante assinatum de pÍolocolo, no Dopaframento
de Licilaçõcs, sito a Rua ScE de Setembro, ín', Centro, CEP:
85.168-000. telefonc (42) 3648-1102, Municipio de Marquinho, Es-
udo do Paraná, até às 17:00 horu do dia 15 de agosto de 2013.

Marquinho-PR, cm 29 dc julho dc 2013.
LUIZ CEZAR BAPTISTEL

Prefcito

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA SANIA BÁRBARA

^vrsos 
DE ^LrcrT^ÇÃoPREGAO ELETRONICO NI 43/2013.

Objcto: Àquisiçâo de 0l (um) veículo automotoÍ, zeÍo km.
Tipo Mcnor prcço.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08 horas do dia
0l/08/2013 às 07h59min do dia l3108/2013.
ABERTUR^ DAS PROPOSTAS: das 08 hoÍas às 08h59min do dia
lll08t/20t3.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 hors do
dia l3108/2013, poÍ mcio de Sistsma de Pregào Elerônico (licitições)
da Bolsa de Licihçõcs c Leilões do B6il, ww.bll.org.br "Acesso
Identificado no link - licitações".
Preço Máximo: R$ 37.000,00 (üintr e scte mil Í€is).
lnfomâçôcs ComplemsntaÍes: podeÍâo seÍ oblidd cm honirio de
expedienE na Prefeirurc Municipal dc Novr Sanh Bárb.Ío, siro à Rua
Walfredo Bittcncoun dc MoEes n'222. pclo fone: (oxx 43.1266-
8100), ou poÍ E-mail: licitacao@nsb.prgoubr

PRECÃO PRE§ENCIÀL N? 4612013 - SRP

Objeto: Aquisiçào de mâteriais de limpcza, higi€ne pessoal e ou-
trcs.
Tipo: MenoÍ preço, poÍ item.
Reebimenlo dos Envelopcs: Até às 13:30 homs do dia 15/08,2013.
Inicio do Pregào: Dia 15/08/2011, às 14:00 hor6.
Prcço máximo: RÍ 119.895,05 (cento c dezenove mil, oitocenbs e
mvenh e cinco Í€âis s cinco cenhvos)-
Infomações Complementores: podeÍão seÍ obtidõ em hoúrio de
expedicntc na PÍef€ituÍa Municipal de Nova Sanb BáÍbaÍa, sito i Rua
WaffÍcdo BittcncouÍt do MoEes n" 222, pelo fonü (oxx 43. 3266-
8100), por Email: licihcao@nsb.pÍ.goubÍ ou pelo site
w*.nsb.prgotbr

P*SGÀO PRESENCHL N"I.ü!'I3.

Objeto: Aquisiçào de coninos. tipo pe6ianc.
Tipo: Menor píeço, por lotc.
R&ebimcnlo dos envelopes: Até às 13:30 hoEs do dia 13/08/2013.
Inicio do Prcgào: Dia ll/08/2013 às 14:00 hoEs.
Preço Máxiho: R$ 16.411,50 (dezssois mil, quatrccentos e oue
Íeais e cinqumb centavos).
Infomações ComplementaÍes: poderão scr obtidas cm horáío de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Sanh BáÍbaÍâ, silo à Ruô
wâlfÍcdo BittencouÍt ds MoEes n' 222, pclo fone: (oxx 41. 3266-
8100), ou po. Email: licitacao@nsb.prgov.bn Site
wwmb.pr.gov.br

PREGÃO PRf,Sf,NCIAL N! 45/2013 . SRP

Objeto: Aquisição de gêneÍos alimeDticios.
Tipo: Menor preço, por itm.
Reebimen@ dos Envclopes: Até às l3hl0min do dia 14108/2013.
lnicio do PÍegào: Dia l4l0E2011, às t4:00 ho6.
Preço máximo: R$ 289.955,95 (duzentos e oitenta e nove mil, no-
veccntos e cinqucno e cinco reais e novenla e cinco cenbvos).
Infomações Complemenrares: podcÍeo ser obtids em horário dc
expediente nâ Prefeirum Municipal de Nova SanE BárbaÍa, sito à Ruô
Walfredo Binencoun de Momes no 222, pelo fonc: (0u 41.3266-
8100), por Email: licihcao@úb.pf,govbÍ ou p€lo site
w.nsb.prgov.br

Nova Santa Bárbara,26 de julho de 2013
EDUARDO MONIANHER DE SOUZA

Prcgociro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÀIS

AVTSO DE LtCTTAÇÃO
TOM"\DA DE PREÇOS Ni 7/2013

OBJETO: Retomada da execuçâo d6 obms na Uniüde Bá-
sic0 de SaúCe V.Ígm cmnde. TIPO DE LICITAçÀO: MenoÍ hcço.
VÂLOR MAXIMO: Rrl 464.682,94. ENTREGA E ABERTURA DOS
EIWELOPES: dia 20/081/2013, às 09:00 hod. EDITAL: EshÍá dis-
ponivcl aos interessados, no site hnp://M.pinhais.pr.gov.bÍ, no link
Licitaçõcs, do dio 30/07/2013 ao dia 14108/2013. INFORMAÇÕES:
podeÍão ser obtids no sib ou pelo telefone (041): 3912-5277, das
08:00h às l2:00h e das l3:00h às l7:00h.

Pinhais. 29 de julho dc 201 3

LUIZ COIJLARTE ALVES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORIE

AVISO DE CREDENCIÀMENTO NC 3/20t3

OBJETO: ConrnEçào de Empresa parr Erceirizaçào de seruiços de
Plantões Médicos (cllnico Geral) de 12 (doze) homs no Hospiul
Municipal. Setembrino Zago, Acompanhômento de paciente e auxilio
em crrurgBs.
ÂBERTURA: 19 de âgosb de 2013 - 09:30 hons.
LOCAL: Sala de licitaçô6 da Prefeium Municipal, siruada
a Rua WaldemaÍ dos Sânlos, 1197, centÍo, pelo fone 44-3462.1515.

QueÍência do Nonc-PR, 2ó dc julho dc 20)3
CARLOS BENr'ENUTTI

Prefeito

^vtso§ 
DE_ Rf,ABERTUR^ DE LrCrT^ÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 4í20I3'

O Municipio de Querência do NoÍe, Pamná, toms público
quc realizaú proccdimento licihtório na modalidâde Prcgào
Prc*ncial dâ seguint-e fom: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAIERIÂ|S PA-
RA CLIMCÂ DE FISIOIERAPIA E CONTRATAÇAO DE SER.
VIÇO DE MAMJTENÇAO DE APARELHO DE ONDAS CUR.
TAS.
ABERTURA: 09 DE AGOSTO DE 2013 - 09:30 IIORÁS
LOCAL: Salâ de liçitaçõs da Prefeium Municipal, situada I
Rua Waldemü dos Sôntos, 1197, Centrc, fone,14-3462.1515.

PREGÃO PRESENCIÁL N! 48/2013 . SRP

O municlpio de Querência do NoÍe, PaÍaná, toma públiço
quc ÍcalizaÉ procedimento licihúrio na modahdade PÍegào PÍesen-
cial - SRP, dâ seguinte folm: Mcnor Preço por lrem,
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESÁ, QE PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS DE SONDACEM E PERCOLAÇAO. LEVÀNTAMEN-
TO PLAMAITIMETRICO COMPLETO, LEVANTAMENTO TO.
POGRAFICO COM MAPEAMENTO.
ABERTURA: 09 de agosto de 2013 - 14:30 homs.
LOCAL: Sala de licitações da Prcfcitum Municipal, situada a Rua
Waldemar dos Sântos, 1197, centso, pelo fone 44-3462.1515.

QueÍência do Noíc-PR, 26 de julho de 2013.
CARLOS BENVENUTN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

^vrso 
DE LrcrTÂÇÁo

PREGÃO PRESf,NCIAL N' t5/2OI]

Modalidade: Pregâo PÍcsencial M 852013. Tipo: MenoÍ
Prcço Unitário do ltcm. Objeto: Conmhçào de cmpÍesa paÉ apÍe-
s@hçiio de peç! testml, confeççào de foldeE e filhagem paE evento
rcfeÍcnte a Semala Nacional da Pessoa com Deficiência organiada
pcla AssoclAÇÀo DE PAIS E AMIGOS DOS EXCÊPCIÕNAIS -
APAE e confecçào de banner com pedestal conhdo bmsão do

municipio paE expor em evcntos da municipalidad€. Abetum: A
scsão de processamento do Prcgâo seÍá realiada no auditóÍio do
Paço Municipal simâdo a Rua PôÍaguai, 1401, no dis, 12108/2011 às
14:00, no Municipio de Sanh Helenâ. Edital: O cademo de lNmções
pâm LicibÇão, seE entrcgue aos intercssdos pelo Depatumento de

EÍe doommb pode sÍ vúifiçôdo m eÍd@ço eldóni@ hrFr/w.in.gwlíaeúi&&]únl,
pelo codigo 0003201 30730001 79

Documcnto sssinado digiúlmente confome MP n? 2.200-2 de 24108/2001, que instilui r
lnfmestrutura de Chavcs Públicas BmsileiB - ICP-BÍ6i1.
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pelo Pregoeiro OÍicial com o auxílio da Equipe de Apoio, designedos nos
autos do processo em epígraÍe. trufOnUnçÃOleDlTAL: O Edital de
Pregão Presencial no 40/2013 completo encontra-se a disposiÉo dos
interessados no Departamento de Licitaçáo do Paço Municipal - Rua
Sêis, 1030 - Centro - CEP: 85.525{00 - Mariópolis, Estado do Peraná,
no hoÉrio de expediente, de Segunda a Se)da-Feira entre as 08:OO ás
1í:30 e das 13:30 ás 17:30horas ou E-mail: francisco.bueno@mariopolis.
prgov.br

Rt 264,00 - 68038/20í3

I Morretes

RAnFrcAcÃo
PBS No 094/20í3
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO 092/2OI 3
DTSPENSA Oe lrcnlçÃO No.048/20í3
Com base nas informaçõês constantes do Procedimento para a
Contratação de pêssoa jurídica para prestação de serviços de conserto
no caminhão compactador placas ALB-4685, em atendimento a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apos Despacho de Dispensa
de LiciteÉo, nos termos do artigo 24, inciso lV da Lei 866_6/93 e,
RATIFICO A DECISÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO, em consequência, Íica convocada a Empresa
VALMAQUINAS INDUSTRIA LTDA. ME, lnscrlta com CNPJ no
05.727.033/0001-5í, para o atendimento ao objêto supramencionado
conforme orçamento em anexo após emissão da correspondente Ordem
de serviço e posterior empenho.
Publique'se,
Morretes, 26 de Julho de 201 3.
H EU) ER TEóF'LO DOS SÁ'I,rOS
Prefeito Municipal De Morretes

Rl í20,00 - 6896í2013

EXTRATO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO 085/20í 3
PREGÃO PRESENCIAL NO. 03212013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUN ICIPAL DE MORRETES
ATA DE REGTSTRO DE pREçOS NrOSí,2Oí3-tDNe í88
EMPRESA: Empresa: GISLEANE DE OLIVEIRA
CARDOSO ME, com registro no CNPJ/MF sob o no
14.034.833/0001-88.
VALOR TOTAL de R$ 93.500,00 ( N o ve nta e Trô s M i I

e Qu i n h e n tos R 6a I s ),ÍeferenteaoLotenooí,
OBJETO: Registro de Preços para AquisiÉo de Material Esportivo, em
atêndimento à Secretaria Municipal de Esportês.
UGÊNCIA: O presente Ata de Registro de Preços terá validade de
12 (doze) meses, a partir da date de assinatura.
OATA DA VIGENCIA: 29/07/2013.
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

R3 120,00 - 68993/20í3

I Noua Sonta Bárboro

AVISO DE LICITAçÃO
PRNGÃO RI,ETRôNICO N." 043/2013

Objeto: Aquisição de 0l (um) veículo rutomotor' zero kn
Tipo Menor preço.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08 hora do dia 0l/08/2013 às

07h59min do üa l31082013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dm 08 horc à 08h59min do dia 13/08/2013.

INÍcIo DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇos: às 09:00 horss do dia
13/08/2013, por meio de Sisterna de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de

Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.ory.br "Acesso ldentifrcado no link -

licitações".
Preço Máximo: Rl§ 37.000,00 (rints e ste mil resis).

IfÍCI4ffi§-CerylÍ : poderão ser obtidas em horârio de expediente

na Prefeinm Municipal de Nova Smta Bárbm, sito à Rm Walfredo Bittencoun

de Momes n'222, pelo fone: (0u 43. 3266-8100), ou por E-mail: licitacao@nsb.
prgov.br
Nova Smta Bárbra, 26/07 /20 13.

Eduordo Montanher de Souze
Pregoeiro

Portria n" 056201I

Objeto: Aquisição de cortinss, tipo persiana.

Tipo: Menor preço, por lole.
Recebimento dos envelopes: Até às 13:30 horas do dia l3/08/2013.

Inicio do Pregãor Dia l3/08/2013 às l4:00 horas.
Preço Máximo: R$ l6.4lt'50 (dezewis mil, quctrocentos e onze reais e

cinquentr centâvos).

Iúfee41[15-&pl]34gla135: poderão ser obtidm em horário de expediente
na Prefeitura Municipal de Nova Smta Bárbm, sito à Rua Walfredo Binencoun
de Moraes no 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), ou por Email: licitacao@rsb.
prgov.br Site www.nsb.prgov.br
Nova Santa Báôrz, 26107 12013.

Eduardo Montanher de Soua
Pregoeiro
Portaria no 056201 I
AVTSO DE LICITAÇÃO
pRnGÃo pR['spNct,{L No 045/2013 - sRp
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.
Tipo: Menor preço, por item.
Recebimento dos Envelopes: Até às l3h30min do dia l4108/2013.
Inicio do Pregào: Dis l4l0E2013, às l4:00 horas.
Preço máximo: R$ 2E9.955,95 (duzentos e oitenta e nove mil, noveentos e

cinquentr e cinco reris e noventa e cinco centrvos).

IúC54tflf gte§: poderão ser obtidas em horário de expediente na
Prefeitura Municipal de Nova Smta Bárbara, sito à Rua Walfredo Binencourt de
Momes no 222, pelo fone: (Oxx 43. 32ó6-8100), por Email: licitacao@rsb.prgov.
br ou pelo site www.nsb.pr.gov.br
Nova Smta Bárbra, 26107 12013.

Eduardo Montsnher de Souza
Pregoeiro
Portria no 056/201I

R3 360,00 - 68605/20í3

AVISO DE LICITAÇÃO
PRNGÃO PRFSf,NCTAI, N" 046/2013 - SRP
Objeto: Aquisiçío de materiais de limpua, higiene pessoal c ouaros.
Tipo: Menor prcço, por item.
Recebimento dos Envelopes: Até às l3:30 horâs do die l5/0E/2013.
lnicio do Prcgão: Dia l5/0E/2013, às l4!00 horas.
heço máximo: RS 119.895,05 (cento e dezenove mil, oitocentos e noventa e
cinco reais e cinco centavos),

JúCIEflI Ê111e§: poderão ser obtidas em horário de expediente na
Prefeitura Municipal de Nova Smta Bárbara, sito à Rua Walfiedo Bittencourt de
Momes n' 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), por Email: licitacao@rsb,prgov.
br ou pelo site www.nsb.prgovbr
Nova Smta Bárbua, 26/07 n0 13.
Eduardo Montanher de Souza
Pregoeiro
Portaria no 05620 I I

R$ 96,00 - 68f7012013

I palmital

AVISO DE LICITACÃO
Pregão Prcsenclal no 056/20í3

Procedimento Licitâtório no I 5íl20í 3
O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei
Federal no 1 0.520, de 't7 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente,
no que couberem, as disposições da Lei Federal no 8.666, de 2 l de junho
de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares
apliúveis à espécie, comunica que realizará licitaÉo conÍorme as

à"§, 
jtltS:i'ffi ",§',trã"irn1or.*,o,s_ELÉrRrcosEELErRóNrcos

BEM COMO CONTRATAçAO DE MAO DE OBRA DE ELETRICA
PARA REPOSTçÃO e mlnUreNçÃO OA FROTA DE VEíCULOS
PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O
ANO DE 20í3.
DATA DE ABERTURA: 13 de Agosto de 20í 3 às 09:00 horas
CRITÉR|O DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote.
VALOR GLOBAL (INCLUINDO OS TRES LOTES): RS 165.337,94
(Cento e Sessenta e Cinco Mil, Trezentoa e Trinta e Sete Reais e
Noventã e Quatro Centavos).
INFORMAçÔES: O Edital e anexos estão disponiveis no site www.
palmital.prgov.br, também podendo ser reürados na sede da PreÍeitura
Municipal de Palmital, sito à Rua Moises Lupion no 1001 - Centro, em
Pafmitâl - Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no
horário de expediente.

Palmital-PR, 29 de Julho de 2013.

DARCI JOSÉ ZOLANDEK
Prefeito Municipal

Rs í92,00 - 69í60/2013

I ptnhois

PREFEITURA Mt.lNICIPAL DE PINHAIS
SecÍ€taÍia Municipal de Administração

Avlso de Roabertura de Prazo
Tomada de Preços no 007/2013

O Presidente designado pelo Dêcrêto no 382/2013, no uso

CoMarcro, lNoú5rir^ e SErvrço!

-1
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