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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

mmÔnuueOn*W
Processo Administrativo n.o 068/20í 5

OBJETO: Aquisição de um veículo utilitário leve, tipo pick-
up, zero km, para o Programa VigiaSus.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
0410912015 às 07h59min do dia í8/09/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min
do dia í8/09/2015.
tNícto DA sESSÃo DE DISpurA DE pREços: às 09h00min
do dia í8/09/2015.

DOTAÇÃO:

VALOR rtíÁXlrUO: R$ 46.413,00, (quarenta e seis mil,
quatrocentos e treze reais).

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes,222,'feleÍone - 43.32ôG8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: ticitacao@nsb.or.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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oozât ;í;PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
NOVA SANTA BARBARAL'2zo

GORRESPON DÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 331/2015

DATA:28108/15

ASSUNTO: Reabertura de processo licitatório aquisição de veículo

EspecificaçáoQuantidade
0't Veículo utilitário leve (chassis) tipo pick-up, cabine simples, zero Km, ano e

modelo de fabícaçáp ' não inferior a 20'15, bicombustível (álcool e
gasolina), potência mÍnima de amortização 1-6, mínimo de 08 valvulas.
Direção hidráulica, ar condicionado, travas elétricas, capacidade mínima
de carga 700 kg mínimo de 05 marchas à frente e um ré, cor sólida com
protetor de caÇamba, cor branca.

Solicitamos a V. Sa. a reabertura de novo processo licitatório

para aquisição do veículo úilitário para Programa VigiaSUS o qual já se

encontra com recurso disponível no plano de aplicação Vigiasus 2015 -
resolução SESA/PR no 022 de.janeiro 'de 2015. Éessaltamos que g

processo licitatório anterior (pregão eletrônico 038/20í5) foi cancelado

conforme Despacho em anexo do departamento jurídico.

Atenciosamente,

Marta ane S. Rezende

Assi
Recebido por _20r o8 rl\

Nome ta Data

Rua Antonio Joaquim RodÍigues no 623, l(43 266 8050) CNPJ n' 08.854.89610001€8 E-mail
saudensb(Avahoo.com-br - Nova Santa BáÍbara - Paraná
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59:1O4.422/0024-1b VOLI<SWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOIVOTOBES
* VEf.ICEDOR *

Estado: Cidadel Endereço:

sP íaubêtc iiv (.Atit. os l,Fi.lltl)iio liA sll.vFll]À ],.r lúir

Rs 65 000,0Íl

f

Telefone:

r I 1 ) i'tJ:.;..1 /.rigrj:l

v
Ã

nte: http://comprasgovernamentais.gov.brl
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RAZÃO SOCIAL: Marajó Bella Via Automóveis Ltda

ENDEREçO: Av Tiradentes, ne 2.700 Londrina - pr.

CNPJ: 86.986.296/0001 -87

CONTATO: Rogerio - (43) 3377.7039 / 9109-1046

A PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ : 95.561 .080/0001 -60

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail : compras@nsb.pr.qov.br

+ "corAçÃo DE PREÇO"

VEíCULO UTILlrÁRIo LEVE TIPo PIcK.UP

Item Nome do produto/serviço Unidade Qtde Valor unitário
(R$)

1 Veículo utilitário leve Strada Working
1.4 Pick-up, cabine simples' zero km,
ano e modelo de fabricação náo
inferior a 2015, bicombustível (álcool e
gasolina), potencia mínima de
motorização 1.4, mínimo de 08
válvulas, direção hidráulica, ar
condicionado, travas elétricas,
capacidade mínima de carga 700 kg,
mínimo de 05 marchas à frente e um
ré, cor sólida, com protetor de
caçamba, Tampa Traseira Removível
com Chave, Grade Protetora do Vidro
Traseiro e Porta Escadas, cor branca.

5 Unid 01 R$ 47.855,00 R$ 47.885,00

rorAl (R$)

ãÂ

Londrina, 03 de Agosto de 2.015
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RAZÃO SOGIAL: NORPAVE VEíCULOS S'A'

ENDEREçO: AV' TIRADENTES' 1445

CNPJ: 78.625.993'0001'84

CONTATO: XÁTII APARECIDA BIANCHINI

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr'

CNPJ: 95.561.080/000í-60

Fone/Fax: (43) 3266'8100

E-mail: com Pras@nsb.Pr.gov'br

.,corAçÃo DE PREçO"

VEíCULO UTTLITARIO LEVE TIPO PICK.UP

1 Veículo utilitário leve (chassis)
tipo pick-up, cabine simPles, zero

km, ano e modelo de fabricação
não inferior a 2015, bicombustível
(álcool e gasolina), Potencia
mÍnima de motorização 1.6,
mínimo de 08 válvulas, direção
hidráulica, ü condiolonado,
travas elétricas, capacidade
mínima de carga 700 kg, mínímo
de 05 marchas à frente e um ré,
cor sólida, com protetor de
caÇamba, cor branca.

Unid 01 47.420,00 47.420,00

TOTAL (R$) 47.420,00 47.420,00

Carimbo com CNPJ:
Târ,essi)Ji ü{lüi.B+i

N0 RP/r\i ji v.t1ic ti i,Oli siA

.^ ^ lv Ii§ÂDÊÍ\,TEs,l,t45

, JD. St"iANGÍ1í-Li.\ _ c[p 8Íiü70-545
L- LONDRINA - j)R *J

AssinatUia:

Data: Londrina, 03 de Agosto de 2015

OB§; Aguardamos o retorno, se possível, em 05 dias.
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Cotaçào emltlda eml 20í0712015

-rr--

l.
.-§lf

Savelro Startllne CS - TOTAL FLEX . 20í6
(CôdEo: 5UALE . Edlçao: 0)

'lnrsgcrfl soÍmnto paír lhr llü8llvor '

rÂ
Descrlçáo báslca

lroroRl sÍÂ
ÉSIEPÉ SOS A

I'lERAL
Er/ER6Êl€tÀ
PARAACÊ§SO

2 ÀR8AOS

1tavgRo' ,{a

CONTTK)LE
rzv ilo CENIn^T

âl.

i, !,,;/

Í?

)
rq

-.F

t';"

+ ^.1Pfc1 oireÉo hldrâulica

Diíôçto hiJrôuka.

Tabela Preço Públlco

Preço cÍo vehulo rem dcsconto

Plntura

PlntuÍa Sóllda. BÍanco cÍlstal (84&í)

Opclonalr lncluldor
(PCíl Ar.condidonado

FBIÍo de poatrs e pôhn. Aêm.doÍ lÍítbo 90 À AI-condlcionedo com Íàoubgem Ínccânb..

Rt 40,760,00

R$ 0,00

RS t.õ60,00

Rl í,e34,00

Rt a59,0o

Rt {0.aí t,00

Prego Flnaldo VeÍculo Rg 46.4í3,00

(FKOI Ace§§o Íôcll
Travsmcnto a5tílcô daa poítr. Lcvtntldôr do vldro, .lÔtÍlco. Oh.vc OJÜo csnlv.l,! a3ín coÍlttob lorpto (íctcruâ rYnpbt).

Clpaga Gomórclo de Velculos Ltda
Preço total sem desconto

Roddgo
Geíênto

Kono
de Vendac

Teleíonê: (43) 329ií.1 ô 1 6 . Csluler: (43) 991 1 -921 Í . Rádlo:
E.mEll: rod rlgokononovog(Bclpa§s.com.bÍ

Condlções:
. Preços suieitos â r€ajustB coníormo tEbela do preço públlco vlgênta na data do ÍaturaÍnênto.
. Prazo de onrega de acordo com a dlsponlbllldade d0 Ísbícentg.
. Prazo de psg.mrnto dê 1 0 dlaB, conbdog a parür da data do Íaturamcnto.
' tnfoÍmamo3 quê a volkswsgon dô Bresll lndúst ia dê V6lcuÍo! Aulomotores Llda, poclerá attsrtr modêlos, malerlalü, gquipamcnlor ê €Bp8dfiÇagóes ou
desconünuâr a píoduçào dc qualqucí produto rom právlo avlro c scm lnconercm qualquer ÉsponrEblltdlde pcr.nh úêu§ concosslonáíos ou domals
adquirontos do glus produto!.3om pmluízo no dlsposlo na lol 0729179,
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo po paRaNÁ

CORRESPOI.I OÊI.ICIA TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 3110812015.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pelo Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a aquisição de um veículo utilitário leve, tipo pick-up, zero km, para o
Programa VigiaSus, para que sejam tomadas todas as providências necessárias
para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná





PREFEITURA MUNICIPAL
010,

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 31 lO8l2Ot5.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de um veículo utilitário leve, tipo pick-up, zero
km, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para aquisiçáo de um veÍculo utilitário leve, tipo pick-
rtp, zeÍo km, para o Programa VigiaSus, em atendimento a solicitação da
Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, nrlm
valor máximo previsto de R$ 46.413,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e
treze reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine
Setor tações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

tosdos
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PREFEITURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 3110812015

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de3110812015, informamos a existência de previsão para
recursos orçamentários para aquisição de um veículo utilitário leve, tipo pick-up, zero
km, para o Programa VigiaSus, em atendimento a solicitação da Sra. Marta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R$
46.413,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e treze reais).

08 - Secretaria de Saúde;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0390.02039 - Bloco de Vigilância em Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanenle; 2720.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Laurita Sou
Contadora/CRC

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa

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

011

pos

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:
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PREFEITURA MUNICIPAL,
NOVA SANTA BARBARA 012

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 3110812015.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. l/arta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de um
veículo utilitário leve, tipo pick-up, zero km, para o Programa VigiaSus, num valor
máximo previsto de R$ 46.413,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e treze reais) e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

08 - Secretaria de Saúde;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0390.02039 - Bloco de Vigilância em Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2720.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Elaine C Santos
Setor de L

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.or.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

Atenciosamente,





pREFEITURA MUNIctpAL DE NovA sANTA eÁneann
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico
Destino: Setor de Licitações

PARECER JURÍDICO

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico em data de 31 de Agosto de 2015, visando

emissáo de parecer sobre o processo de licitação, referente à Aquisiçáo

de veículo utilitário 1eve, tipo pick-up O (zerol Km, para o Programa

VigiaSus, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, num

valor máximo de R$ 46.413,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e

treze reais), conforme cotações prévias, e em atendimento ao disposto

no artigo 15, V,§1" da Leí 8.666, eue determina que: "As compras,

sempre que possível, deverão:

V - balizar-se pelos preços praticados no ãmbito dos

ôrgã.os e entidades da Administraçõ"o htblica.

§ - Í o O registro de preços será. precedido de ampla

pesquisa de mercado.

A despesa será suportada com recursos da Secretaria

Municipal acima mencionada deste Município, conforme informação

prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo

ao contido no artigo 14, da Lei n" 8.666193.

Houve a manifestação do Departamento de

Contabilidade do Município indicando disponibilidade orçamentâría,

estando desta forma, cumprido o disposto no artigo L4, da Lei n"

8.666193, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita

ou contratada sem a adequada caracterizaçáo de seu objeto e indicação

dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de

nulidade do ato e responsabilidade de que the tiver dado causa.

Vale ressaltar que o pregáo eletrônico 038/2015,

restou infrutífero, uma vez que o Município promoveLr tratamento

diferenciado e simplificado em favor das microempresas e empresas de

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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pequeno porte conforme previsáo constitucional (art. l7O, inc. IX e art.

t7el.
Diante do preço máximo e de que se trata de

aquisiçáo com recursos do Governo Federal, é mister dizer que a
orientação do Tribunal de Constas da Uniáo é que o procedimento seja

feito por Pregão Eletrônico, para o melhor aproveitamento do

procedimento, e sempre garantir a maior competitividade e

transparência possível, nos termos da legislaçáo em vigor, ou seja, da

Lei Federal n" 8.666193 e Lei Federal n" 10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J.

Nova 01 de Setembro de 2015

Pereira
oAB/PR 8857

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonetFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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PREFElTURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n" 4912015, que tem
por objeto a aquisição de um veículo utilitário leve, tipo pick-up, zero km,
para o Programa VigiaSus, normatizaçáo de procedimentos administrativos,
consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade
com a Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de
2110611993, Republicada em 06107 11994, Decreto Federal no 3.555 de
08l08l2000, Decreto Federal n" 3.697 , de 2t I 12l2OO0 e demais legislações
pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" 015/2015, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, l2or5

c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Biárbara, Paraná





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Esrnoo oo PnnnruA

PORTARIA no 015/ZOrs

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANÁ, o ST.

CI-AUDEMIR VALÉRIO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR:

Att. 10. A Comissão de Pregão, composta pelos seguintes membros:

- Pregoeiro: Fábio Henrique Gomes - CI/RG no 10.407,423-5 SSP/PR;

- Suplente: Emmanuel E. Nunes Morgado - CI/RG no 8.023.240-3-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Elaine Cristina Luditk - CI/RG no 9.L44.227-2-SSPIPRi

- Suplente: Mônica Maria Proença - CIIRG no 10.450.207-5-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Maria José Rezende - CI/RG no g,L7Q.71a-a-SSP/PR;

- Suplente: Zacarias de Abreu Gonçalves - CIIRG no2.254.409-B-SSP/PR.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Nova Santa de de 2015

pal
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Preço Máximo: R$ 46.413,00, (quarenta e seis mil
quatrocentos e treze reais).

01?
ESTADo oo pRReNÁ

AVTSO DE L|CTTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 4912015

Processo Administrativo n.' 068/20í 5

Objeto: Aquisição de um veículo utilitário leve, tipo pick-up,
zeÍo km, para o Programa VigiaSus.

Tipo: Menor preço, por item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
04t09tt2015 às 07h59min do dia 18t}gt20í5.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do
dia 1810912015.
tNícto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREços: às 09h00min do
dia 18109120í 5, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações".

,

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

Nova Santa Bárbara, 0210912015.

Fabio He ue omes
P rro

Portaria 01512015
91, 6LÉ
lL,bfuE

Cor oelicoor
el Publicaco

\
rD ícit

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 'E 43.3266.8100, X - 86.25

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

ESTADO DO PARANA

Departamento Jurídico

Ref. Pregão Eletrônico n" 4912015 - Aquisiçáo de um veículo utilitário
leve, tipo pick-up, zero km, para o Programa VigiaSus.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato, atendem às exigências da Lei Federal no 10.520, de
17 lO7 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de 2L 106/1993, Republicada em
06/07 1L994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/OBl2OOO, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2L I L2 12000 e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR, 02/0912OL5.

urídico
oAB/PR 48857
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EST ADO DO PARANA

Pregão Eletrônico n' 4912015

EDTTAL oe pneoÃo elernôNtco No 49/20ís.
Processo Administrativo n' 068/20í 5

A pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA seNtn eÁReeRA, Estado
do Paraná, através do Pregoeiro, designado pela Portaria no
0í5/2015, torna público, para o conhecimento dos interessados, que
tará realizar licitação na modalidade de PREGÃO etetRÔNtCO, do
tipo Menor Preço, por item, para a Aquisição de um veículo
utilitário leve, tipo pick-up, zero km, paÍa o Programa VigiaSus,
conforme descrito no Anexo I deste edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 04/09/20í5 às 07h59min do dia
í8/09/20í5.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia 18/09/2015.
tNÍcto DA sEssÃo DE D|SPUTA DE pREÇoS: às 09h00min do dia 18/09/2015.

LOGAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"
Para todas as reÍerências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregáo Eletrônico para Aquisição de um veículo
utilitário leve, tipo pick-up, zero km, para o Programa VigiaSus, conforme descrito no Anexo I

do edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO Oí

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04
ANEXO 05
ANEXO 06

ANEXO 07
ANEXO 08
ANEXO 09

ANEXO 1O

Descrição do Objeto;

Minuta do contrato;

Exigências para Habilitaçáo;

Modelo de Declaraçáo de ldoneidade;

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitaçáo;

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
Modelo declaração de não parentesco;
Modelo Carta Proposta;
Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

Ficha técnica descritiva

1

1

DISPOSIÇOES PRELIMINARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condiçôes de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão Elêtrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil www.bll.o br

1.2

Rua WalfÍedo Bittençourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Btubaft, Paraná
E - E-mail - licitacao@nsb.Dr.sov.br - www.nsb.pr.gou.bt

NOVA SANTA BARBARA

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.o 12312006 e
n' 14712014, Lei Federal n.o 10.52Q12O02, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.25012014,
Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no 04í12009 e, no que couber, a Lei Federal no
8.666, de 2't de junho de 1993, com as alterações posteriores.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

Pregão Eletrônico n' 491201 5

1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42,43,44,45 e 46 da
LC 12312006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para
efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

2. REcEBIMENTo E ABERTURA DAs pRoposrAs E DATA Do pREGÃo

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para
início da disputa.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAçÃO

Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça
todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus anexos;

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil;

É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissoluçáo, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

Para participação na licitação, os interessados deveráo credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilôes do
Brasil, telefone: (041) 3042-9909 - até horário fixado neste edital para apresentação da
proposta e inicio do pregão.

A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento
do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificaçôes do obleto da licitação em
conformidade com o $@[Q "Se a ficha técnica descritiva conter a identificacão da

e

b) inserção no sistema do valor inicial do lote

3.7 O custo de operacionalizaçâo e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos
custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informaçáo, consoante tabela
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5o, inciso lll, da Lei no 10.52012002.

A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaÍação constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, inÍormar no
campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do
Anexo í0, o seu regime de tributação para fazêr valer o direito de prioridade do
desêmpate, Art. 44 e 45 da LC í2312006.

Rua Waltedo Bittencourt dç Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, B - 86.250-000 Nova Santa Btubara Paraná
E - E-mail - licitacaoônsb.or.pov.br - w\aw.nsb.pr.qov.br
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3.5
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4.1

estpoo oo paRlttÁ

Pregão Eletrônico n" 49/20í5

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuiçôes:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de

menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de

penalidades previstas na legislação.

CREDÉNCIAMENTO NO S'STEMÁ LICITACOES DA BOLSA DE LICITACõES E
LEILOES DO BRASIL

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deveráo nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 3.6 "a", com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de
Licitaçôes e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitaçôes e Leilôes do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no sistema de compras do site: www.bll.oro.br

4.3 A participaçâo do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada
para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitaçáo do credenciado ou por iniciativa
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa
de Licitaçóes e Leilóes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná
E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.sov.br {
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4.13

4.14

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANÁ

Pregão Eletrônico n" 49/2015

PARTICIPAçÃO

4.8 A participação no Pregáo Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador direto, ou dâ corretora de
mercadorias) e subseqüente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operaçóes no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexáo do
seu representante;

4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo número (41) 3042-9909, e-mail: contato@bll.orq.br, ou através de uma corretora de
mercadorias associada.

ABERTURA DÁS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DOS LANCES

4.11 A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preço, terá início à sessáo pública do pregão eletrônico, com a
divulgaçáo das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas;

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e Íespectivo horário de registro e valor;

4.15 Não será aceita Íicha técnica com valores superioÍes ao máximo Íixado no edital. O
descumprimento dessê requisito implicará na desclassiÍicação do licitante;

O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inÍerior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido
para o lote;

Não seráo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão inÍormados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes;

No caso de desconexâo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregáo
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame,
sem prejuízos dos atos realizados;

Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos

4
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4.17

4.18

4.19

4.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de
lances;
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operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mall)
divulgando data e hora da reabertura da sessão;

4.2O A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01
(um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em
hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO
RANDOMTCO)

4.20.1 Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu
valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

4.22 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após
o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.23 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente adequada ao
lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à habilitaçâo, solicitados
no Anexo 3, e Anexos,4, 5, 6 e 7 deste Edital (ê quando a empresa se enquadrar no
regime ME/EPP enviar também o Anexo 09), em até 03 horas após a finalização da etapa
de lances, para o email licitacao@nsb.or.qov.br. O original ou cópias autenticadas, deverão
ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão
pública virtual, juntamente com a proposta de preços, para a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, localizada na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlto -
Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. Fone 43-3266-8100. Responsável pelo
recebimento: Elaine Cristina Luditk. O não cumprimento do reÍerido prazo acarretará a
desclassiÍicação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda
colocada, Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o
solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo para manifestaçáo
de intenção de interposição de recurso;

4.25

4.26

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitaçáo dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item í0, deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente;

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitaçáo do participante, na oÍdem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Biárbar4 Paraná
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4.21 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento lminente dos lances e subseqüente transcurso
do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso,
antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema elêtrônico
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço,
para que seja obtido preÇo melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;

4.24 A sessão pública fica suspensa,ou seja, permanece em fase de classificaçáo/habilitação
até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 4.23.
Será informado no chat o horário e a data exata em que se continuaráo os trabalhos;
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atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para
que seja obtido preço melhor;

4.27 Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e valor estimado para a contratação;

4.28 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao
autor da proposta ou lance de menor preço;

4.29 Quando Íor constatado o êmpatê, conforme estabelece os aÉiqos 44 e 45 da LC
12312006. o Preqoeiro aolicará os critérios para o dêsempate er! favor ME/EPP. Após
o desempate. poderá o oregoeiro ainda neqociar um melhor preço caso ela não
atinia o valor de referência definido pela administracão pública.

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitaçáo previstas no Edital. O Licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

5
5 1

5.2

5.3

5.4

Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as
ESPECIFICAÇÔES, MARCA, MODELO e quando for o caso, informar se a empresa é
ME/EPP. A não insercão do arouivo com a orooosta ou informacões contendo as
especiÍicacões e marcas neste campo. imolicará na desclassiÍicacão da empresa.

O objeto deverá estar totalmente dentro das especificaçôes contidas no ANEXO 01;

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessáo
pública do Pregão;

5.5 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informacão desse reqime
fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 09) sob oena do licitante enouadrado
nesta situacão não utilizar dos benefícios do direito de oreferência oara o
desempate. conforme estabelece a Lei Complementar í 2312006:

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até três dias úteis, a documentação referente à
habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os
valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas
e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão
Social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo
estipulado no ilem 4.24, deste Edital;

6.2 Na proposta escrita, deverá conter:

a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos materiais;

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Btubara. Paüná
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6.1
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face à ausência de informacão suficiente para classiÍicacão da proposta;

024





@
lL*Jf

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO FARANÁ

Pregão Eletrônico n" 49/2015

c) Especificaçáo completa e marca dos materiais oferecidos conforme descrito no ANEXO
01, deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

6.3 Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
oferecer (em) o Menor Preço, por item.

6.4 Os preços cotados deveráo estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos
inerentes ao objeto.

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor;

6.6 Serão desclassificadas as propostas que

6.6.1 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisáo do Pregoeiro;

6.6.2 Oconendo discordância entre os valores numéricos e por extênso, prevalecerâo estes
últimos.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço, por item, obseÍvado o prazo
para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condíÇóes definidas neste edital;

7.2 Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lêi Complementar no 123/2006, serão
observados os seguintes procedimentos:

7 .2.1 Éncerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%
(cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,será convocada pelo
sistema eletÍônico, via "chat" de comunicaçáo do pregão eletrônico para, no prazo de 5
(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será
adjudicada em seu favor o objeto do pregão;

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de
pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 7.2.1 , o sistema
rcalizaÉ um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será
convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea "a".

c) não sendo vencedoÍa a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,
na forma da alínea "a"' anterior, serão convocadas as remânescentes, quando houver, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.2.2 Na hipótese da não contrataçáo nos termos previstos no subitem 7.2.1, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certâme, desde de que
atenda aos requisitos de habilitaçâo.

7.2.3 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8 t00, E - 86.250-000 Nova Santa BárbaÍa, Paraná
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o caso, após negociação e decisáo pelo Pregoeiro acerca da aceitaçáo do lance de menor
valor;

7.2.4 Se a proposta ou o lance de menor valor náo for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital;

7.3 Ocorrendo a situaçáo a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o Pregoeiro
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;

7.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes.

8. HABILITAÇAO

8.1 Conforme ANEXO 03

9. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
9.1 Não serão conhecidas às impugnaçôes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou

subscritos por representante não habilitado legalmente ou náo identificado no processo para
responder pelo proponente;

9.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação e
motivada importará a preclusão do direito de recurso;

9.4 Náo será concedido ptazo parc recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

9.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro qig terão efeito suspensivo;

o^ O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

9.7 Os recursos deverão ser enviados em duas vias Uma via orioinal deverá ser

026

encaminhada para a Prefeitura Municipa lde Nova Santa Bárbara. no endereco: Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes. 222. setor de licitacão. esta via deverá estar em DaDel

ta
m nome da em resa AS sdo
ue rtôscâ qêr anevat{a na nrn qn- lr rnÍn aôm êstê dnnr rmc n rin

deverá ser enviado também uma cópia oor e-mail licitacao@nsb.or.oov.br

DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento de quaisquer das obrigaçõês descritas do presente instrumento poderá
ensejar abertura de processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa,
com aplicaçáo das sanções constantes na minuta do contrato, de acordo com o capítulo lV
da Lei 8.666/93, além do art. 70 da Lei 10.520102, adiante transcrito:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, B - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
El - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br- www.nsb.pr.sov.br
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9.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá
fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intençáo com registro da síntese
das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razóes em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;
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lmpedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e
descredenciamento dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 40 da Lei 10.520102, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuZo da
multa preüsta em edital e das demais comina@ legais, ceso a empres€r, mnvocada denfo do prazo de
validade da sua proposta, não celebnar o @nhato, deb«ar de entegar a doormenta$o ex§ida ou
apresentardoomentaçãohlsa para o certame, não marÍivera proposta, cornporhr+e de modo inidôneo
ou corneter fraude fiscal.

10.2 A reincidência na recusa em manter a proposta e/ou efetivar a contratação, após
adjudicaçáo, frustrando o objeto licitado, ensejará aplicação da penalidade de impedimento
de licitar e de contratar com a Administração Pública por até 03 (três) meses.

10.3 Pela recusa em assinar o instrumento contratual nos moldes e prazos especificados, a
licitante vencedora estará sujeita a aplicação de multa de 5o/o (cinco por cento) sobre o
valor total contratado.

10.4 As multas impúadas à Conhatda o"jo montante seja superior ao mínimo estabelecido pelo Ministério da
Fazenda e não pagas no prErzo mnedido pela Adminisfuafro, serão irscritas em DÍvida Ativa da União e
cobrad* corn base na Lei6.830/80, sem prqiu2o da cone$o monetária pelo IGP-ttI ou orlfo índice que
porventura venha a substituí-lo.

11. FORMALTZAçÃO DO PROCESSO
11.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, O Município de Nova Santa Bárbara

firmará contrato específico com o Proponente Vencedor visando à execução do objeto
desta licitação nos termos da minuta anexo 02 que integra este Edital;

11.2 O proponente vencedor terá o ptazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da
convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura Municipal
sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro - Nova Santa Bárbara/PR,
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
Município de Nova Santa Bárbara.

11.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Minuta do Contrato dentro do
ptazo estabelecido no presente lnstrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades
previstas nos itens 11.1 e 11.2, deste Edital, podendo a Contratante convidar,
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a
sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do
Contrato;
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12.
12.1

í3.
13.1

13.2 A com a

PRAZOS E GONDIçÕES Oe ENTREGA DO OBJETO
O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, após a entrega, em até 30 dias após o protocolo da

NF/Fatura;

correrá à conta da

E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
As decisões referentes a este processo licitatório poderáo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado;

NOVA SANTA BARBARA
esteoo oo ptRenÁ
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14
14.1

REAJUSTAMENTO
Os preços oferecidos seráo irreajustáveis;

í5
15.1

DtsPostÇoEs FtNAts
A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município
de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Nova Santa Bárbara poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os pÍazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;

',l5.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisáo do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sançóes cabíveis;

15.3 É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instruçáo do processo;

15.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deveráo
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;

15.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
da sua proposta;

15.6

15.7

15.8 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital;

15.9 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e
às condições de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

15.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que está
vinculado ao Pregoeiro;

15.1 'l O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00 às í 7
s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo
Bittencourt de Mores, 22, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, CentÍo, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
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15.12 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte
dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

15.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

15.14 Os preços cotados deverão ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais após
a vírgula, no valor máximo deste edital de R$ 46.4í3,00, (quarenta e seis mil,
quatrocentos e treze reais).

15.15 Os casos omissos neste Edital, serão
pertinente.

pelo Pregoeiro, nos da legislação

Santa Bárbar a, O2l 09 I 20 1 5

pal

Fabio Gomes
regoeiro

n'015/2015

Marta Lu e Silvestre Rezende
Secretária Municipal de Saúde
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EDITAL DE PRECÃO ELETRÔIIICO NO 49/2015.

030

TERMo DE REFERÊructe

í.1 -A presente licitação destina-se à aquisição de um veículo utilitário leve, tipo pick-up,
zero km, para o Programa VigiaSus, de acordo com as características descritas neste Termo de
Referência e demais anexos.

3. DO PRAZO DE ENTREGA
3.1. O ptazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

4. DO LOGAL DE ENTREGA
4.1. A entrega deverá ser feita na Sede da Prefeitura Municipal (Departamento de Compras),
localizado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, Nova Santa Bárbara - Paraná, em horário
comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da
mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

5. DA GARANTIA
5.1. A garantia e assistência técnica deverão abranger peças e componentes contra defeitos de

fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso do mesmo pelo prazo

de 12 (doze) meses' 
6. TNF.RMAÇÕES ADrcroNAts

6.1 Do ptazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de
Licitação.

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

1 -OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAçOES E CARACTE STICAS DO OBJETO

LOTE: 1-Lote00í

1 661 3 Veículo utilitário leve (chassis) tipo
pick-up cabine simples, zero km, ano
e modelo de fabricação não inferior a
2015, bicombustível (álcool e
gasolina), potencia mínima de
motorização 1.4, mÍnimo de 08
válvulas, direção hidráulica, ar
condicionado, travas elétricas,
capacidade mínima de carga 700 kg,
mínimo de 05 marchas à frente e um
ré, cor sólida, com protetor de
caçamba, cor branca.

1,00 UN 46.413,00 46.413,00

TOTAL 46.413,00

;AO DETALHADA DO OBJETO

Item Oodigo
do
produto/
servico

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total
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ANEXO 02. MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Referente ao Pregão Eletrônico n.o 49/20'15.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO n.o
4912015, de um lado, a PREFETTURA DO MUNtCiPtO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Glaudemir Valério, brasileiro, casado, portador do
RG n' _, inscrito no CPF sob. o no residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, nêste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE> doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de í993, alterada pela Lei
8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes
cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE um veículo utilitário leve, tipo pick-up,
zero km, para o Programa VigiaSus, tudo conforme especificado no edital convocatório e proposta
apresentada no Pregão Eletrônico n." 4912015 e especificado abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
Q prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
A entrega deverá ser feita na Sede da Prefeitura Municipal (Departamento de Compras),
localizado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara - Paraná, em horário
comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, fÍete, carga e descarga inclusos no valor da
mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico No 49/20í5 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

ParágraÍo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato,
definirem seu objeto e a sua peúeita execução.
ParágraÍo Sêgundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale
o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as
atas de reuniôes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações

Rua Walftedo BiltencouÍt de Momes n" 222, Centuo, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná
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CONTRATADA o valor total de R

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota
fiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
creditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os
créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo '11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE UGÊNCN.
O contrato terá vigência por 60 (sêssenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do
contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS
A garantia e assistência técnica deveráo abranger peças e componentes contra defeitos de
fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso do mesmo pelo prazo
de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por
acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
Administraçâo.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa
de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica
sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administraçáo pelo prazo de ate 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação peÍante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente
ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANçÕES
Em ocorrendo inexecuçâo e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral.

Rua Walfrcdo Bittencourt de Moraes no 222, Cenko, I 43. 3266.8100, B - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná
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de qualquer condiçáo contratual, desde que devidamênte assinados pelos representantes legais
das partes.

CLÁUSULA QUINTA. DO PREçO
Para o fornecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paRaruÁ

Pregão Eletrônico n' 49/20í5

Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de
20% (vinte por cento) da avença.

cLÁusuLA DÉcrMA pRTMETRA - DA DorAçÃo oRçAMENTARTA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária havida pela
conta no

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões
oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara,

CONTRATANTE CONTRATADA

033
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ANExo 03 - DocUMENToS NEcESSÁRIos PARA HABILITAÇÃo

r. naerutaçÃo tuníorca:
1.í. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a
ata da Assembléia Geral que êlegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação
legal.
Observações:
a) Na apresentaçáo do estatuto ou contrato social em vigor e última alteraçáo, se houver, deverá
constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da êmpresâ, que
deverá ser compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
2.1. Prcva de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, Inclusive os créditos tributários relativos às

contribuições sociais previstas nas alíneas "c" do parágrafo único do artigo 1í da Lei

Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições

devidas, por lei, a terceiros;
2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,

mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de

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

2.3. Prcva de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da

sede da proponente, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito ou Certidão Positiva

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

2.4. Prcva de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica

Federal - CEF.

2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (GNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil,
2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos do
artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1o de
maio de í943.

3. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANGEIRA:
3.1. Certidáo negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para início da disputa.

4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.í. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atestado fornecido por pessoa
jurídica dê dirêito público ou privado, que comprove o bom desempenho da empresa em
quantidades e ptazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não serão aceitos
atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.
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5. DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR:
5.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso )«Xlll do art.7' da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V do
art.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de í999, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO 06.

5.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 04.

5.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal
da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 07.

6. Os documentos de habilitação poderão ser apÍesentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio, mediante
conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial ou
impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

7. As certidôes e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais ou

fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

8. Documentos matri/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante
responsável pela entrega dos produtos com o número do CNPJ e endereço respectivo.
8.1 . Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
8.2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à filial, todos os documentos deverão

estar em nome desta.

9. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas por

representante legal da empresa.

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

í1. Não será desclassiÍicada a empresa (micro/pequeno poÉe) que apresentãr
documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 ê

seguintes da Lei Complementar í2312006 de í5 de dezembro de 2006.

íí.í. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional) apresente
CeÉidão ou documento com e data de validade expirada, será concedido prezo dê 05
(cinco) dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo
conformê Lei ComplementaÍ í2312006 de í5/í212006 com as alteraçôes da Lei
Complementar n.o I 47 l2O1 4.
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11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & ío da Lei
Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no AÉigo 8í da Lei 8666/93, de 21 de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na
ordem de classiÍicação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos por
órgãos oficiais, omissos quanto ao ptazo de validade, serão aceitos por 03 (três) meses contados
a partir da sua expediçáo, à exceção de disposição em contrário estabelecida neste Edital.

036
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ANEXO 04 - DECLARA(

PREGÃo ELETRôNrco No 49t2015

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 49/2015, instaurado por este município, que não
estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

em de 

-.
(Assi n atu ra do Represe ntante Leg al da Em presa P ropone nte).

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

de
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ANEXO 05 - DEC DE !MPEDITIVOSF

pnecÃo ELETRÔNIGO No 4st2015

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 06 - DE INEXISTENCIA DE MENORES

pnecÃo elerRôuco No 4gtzols

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos,
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de27.10.99,
que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do GNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.
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07 - DECAN DE NAO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 4912015

nome da empresa) inscrita no CNPJ sob o
no por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DEGLARA, para efeito de
participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO No 49/2015, da Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do

Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Locale Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

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