
01PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ppmsmselrAtw*ryM
Processo Administrativo n." 033/201 6

OBJETO: Contratação de Serviços Funerários - Aquisição
de conjunto básico e translado com fornecimento de
material necessário conforme termo de referência.

DATA DA ABERTURA: í8/0712016, às í4:00 horas.

DOrAÇÃO:

VALOR nAÁXlmO: R$ 9.300,00 (Nove mit e trezentos reais).

Rua WatÍredo BittencouÍt de Moraes, zzz,ÍeleÍone - 43.326ê8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: ticiracao@nsb.pr.qov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

DOTAÇÕES

2860 09. 00 1 .08.244.041 0.2033 02016
2016 2890 09. 00 1 .08.244.041 0.2033 0

02016 3120 09.002.08.244. 0430. 2035
2016 3135 09. 002. 08.244.0430.2035 722

02016 3170 09.002. 08.244.0430.2035
7222016 3200 09.002.08.244.0430.2035
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara 2310612016

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Sra. Fernanda Baldini Rainieri, Secretária Municipal de Assistência Social,
solicitando a ContÍatação de Serviços Funerários - Aquisiçáo de conjunto básico e
translado com fornecimento de material necessário, para que sejam tomadas todas
as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

c
cipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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CORRESPONDEN CIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N" 018/2016

Para: Secretaria de Administração
Data:04/0212016

Assunto: licitação de funeraria

Mediante autorização desta Secretaria Municipal, venho por meio deste solicitar a

Vossa Senhoria abeÍura de licitação de Funerárias para fomecer umas, tendo como objetivo
atender os usuários inseridos no programa Cadastro Único e que não possuem condições de

custear com despesas funerárias.
Sem mais para o momento me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

tr'--, '

1

lFenta (Ba[íinifurinien
Secretilria Munic I de Assistência Social

Recebido por: Data:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 119 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1 486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Barbara-PR

t_-
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA

S emurb ltíu@at dt nssíçtência S oci4t
c.N.P.J. N.o 19.560.789/0001 63

Mediante auÍorizaçáo desta Secretaria Municipal, veúo por meio deste solicitar a
Vossa Senhoria abertura de licitação de Umas Funerárias. Sendo o Auxílio Funeral um
beneficio eventual, elencado pela Resolução nolT do Conselho Municipal de Assistência
Social - CMAS (cópia anexa), sendo concedidas no uso de competência que confeie a Lei
Orgânica de Assistência Social - LOAS, e conforme avaliação sócia econômica da Assistente
Social da Secretaria de Ação Social e Relações do Trabalho.

Sem mais para o momento me coloco a disposição pÍrÍa evennuis esclarecimentos.

Fernanía tni Qçinieri
Secretiiria Municipal d Assistência Social

Recebido por: "Ít )/_tO Data: af / oJ/ j_4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 1 l9 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yúoo.com.br

Nova Santa Barbara-PR

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N'018/2016

Para: Secretaria de Administração
Datz:04/0212016

Assunto: licitação de funerií,ria



PLANo DE ASSIsrÊrucre rnvílrn

ITEM VALOR

URNA VERNIZADA, FLORES, VEL, TAPETE E VELAS.
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FUNERARIA FREITAS LTDA - ME
RUÀ ANTONIO GRANDIS GATTI, 2I9 _ FONE 43-3552-TstI

NOVÁ FÁTIMA - PR
cNPJ/MF - 07.559.012/0001-08

COTAÇAO DE PREÇOS

A ulsl de servi funerários

Nova Fátima, l6 de junho de 2016.

.Pfu"'l^gíf88ffi$

LTDA.
Rua Antonro G

ALAORLE J

ITEM TOTAL
Urna invernizad4 flores, véus, tapete e velas 1.290,00
TOTAL 1.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL 08ffi*iln
CORRESPONDEITCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 23 /06l2016.

De: DepaÉamento de Licitaçóes

Para: Departanênto de Contabilidade

Assunto: Contrataçáo de Senriços Funerários - Aqulsição de conjunto
básico e tranelado con fornecimento de traterial aecessário,

Senhorita Contadora

Tem esta hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para Contrataçáo de Serviços Funerários - Aquisição de
conjunto básico e translado com fornecimento de material necessário, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, por
um periodo de 12 (doze\ meses, no valor máximo previsto de R$ R$ 9.300,00
(Nove mi1 e trezentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Mart
Setor de Licitação

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222' Fone 43.3266.8100 C.N P J' N " 95' 561'080/0001-60

E-mail: licitacao(Onsb.Dr.oov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

l"'.\
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PREFEITURA IIUNICTPAL

ffisártHlir 09

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCh INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Senhoria em data de 2310612016, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para Contratação de Serviços Funerários - Aquisição de conjunto
básico e translado com fornecimento de material necessário, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de í 2
(doze) meses, no valor máximo previsto de R$ 9.300,00 (Nove mil e trezentos
reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

09 - SecÍetaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2033 - Manutençáo da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2860;
3.3.90.39.00.00- Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 2890;
002- Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00- Material de Consumo; 3120, 3135;
3.3.90.39.00.00- Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 3170, 3200;

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 2310612016.

Atenciosamente,

Laurití de So a Campos
Contadora/CRC 5096/0-4

Rua WalÍredo Bittencourt de MoÍaes,222, TeleÍone 43.3266.8100 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
Nova Santa Bárbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORR"ESPONDÊNCIÂ INTERNA

De: Prefeito Municlpal

Para: Setor de Llcitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, ÂUTORIZO a
licitaçào sob a modalidade de PREGÃo PRESEI{CIÁL t" 2212oL6, que tem
por objeto ContrataÇáo de Serviços Funerários - Aquisiçáo de conjunto
básico e translado com fornecimento de material necessário, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, normatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais âssuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de
17 lO7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n' 3.555 de OBl08l2000, Decreto Federal no
3.697 , de 2l l12l2OOO e demais legislações pertinentes.

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárbara, 30 6l2016.

rtoc

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bi4rbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL 11

NOVA SANTA BARBARA
Esraoo Do PARANA

PORTAR.IA no 015/2O15

o pREFErro Do MuNrcrpro DE NovA SANIA BÁRBARA, ESTADO DO pARANÁ, o Sr,
CLÂUDEMIR VALÉRIO, no uso de suas atrlbulções legats, resolve:

NOMEAR:

Att. 10. A Comlssão de Pregão, composta pelos segulntes membros:

- Pregoelro: Fáblo Henrlque com63 - CIIRG no L0,407,423-5 SSP/PR;

- Suplente: Emmínuet E. Nunes Morgáôo - CI/RG no 8.023.240-3-SSP/PR;

- Equlpe de Apolo: Elalne Crlstlna Ludltk - CV-RG no 9,144.227-2-SSP/PR;

- suplente: Mônlca Marla ProenÉ ?crync no 10.450.207-5-SSP/PR;

- Equlpe de Apolo: Marlã José Rezende - CI/RG no 9,170,71a-a-SSP/PR;

- suplente: zac.rlas de Abr€u Gonçalves - cIlRG no2.254.409-8-SSP/PR'

AÊ. 20. Esta PoÊarla entra em vlgor na data de sua publlcação, revogadas as

dlsposlções em contrárlo,

Nova Santa rbar de feve re)to de 2015

RIOc nó4
pal

Rua Wâlírodo Bittcncourt d€ Morars,222, Csntro - Nova Santâ Bárbare - PR - El.80.26G000
I (43) 326+8í 00 - El - E-mell: p@blElsb-eÍ,getlu - Slt€: y44&lgbrLs9lÍ,bl 1



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVTSO DE LtCrrAçAO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 2212016

Processo Administrativo n." 033/201 6

Objeto: Contratação de Serviços Funerários - Aquisição de
conjunto básico e translado com fornecimento de material
necessário conforme termo de referência.

Tipo: Menor preço, por ltem.

12

Recebimento dos
18t07t2016.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 1810712016, às í4:00 horas.

Preço Máximo: R$ 9.300,00 (Nove mil e trezentos reais).

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

Nova Santa Bárbara, 3010612016.

Fabio H ue Gomes
P oerro

Po ria 01512015
0

§\
ã

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n" 222, Centro, S 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Biírbarq Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb. br
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!3 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

13

PARECER JURíDICO

Referência: Processo Administrativo no 33/2016

Origem: Departamento de Licitaçóes e Contratos Administrativos

A3sunto: Análise jurídica para o efeito de aprovação prévia de edital e minuta

contratual, ex vi do art. 38, parágrafo único, da Lei no 8.666/93.

í. DO BREVE RELATORIO

O Departamento de Licitaçóes remeteu o Processo

Administrativo epigrafado, versando sobre pedido de aprovação de modelo de edital e

minuta contratual para o procedimento de Contratação de Serviços Funerários -
Aquisição de conjunto básico e traslado com Íornecimento de mateÍial

necessárlo, conformê têrmo de referencia em atendimento à Secretaria Municipal

de Assistência Social.

A matéria é remetida à apreciaçáo jurídica com amparo

no art. 38, parágrafo único, da Lei Íederal no 8.666/93.

O processo administrativo ora mencionado veio instruido

com minuta inicial do edital e minuta contratual proposta pelo Departamento de

Licitaçáo, onde seu teor foi devidamente passado à revisáo por esta Assessoria

Jurídica, seguindo pelo tipo de empreitada de menor preço por item, sob critério de

aceitabilidade de preço por item. Certame licitatório apropriado aos preceptivos

constantes na Lei de Licitações, observadas as alterações posterioÍes.

O Departamento de Licitaçáo e Contratos optou pela

modalidade de pregão presencial. Pregáo é uma modalidade de licitação pública

destinada a contratos de aquisição de bens ou de prestação de serviços, ambos

considerados comuns, cujo julgamento das propostas antecede a fase de habilitaçáo,

admitindo que os licitantes de melhor classificaçáo renovem as suas propostas

oralmente.

Rua Watíredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa BáÍbara - PR - E - 86.25G000
I (43) 3266-8100 - tr - E-mail: p!!!9bÍ@!§DItg9!LbI - Site: !a s4§b4lge!.bl

.t
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MUNICíPIO DE NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

Constam dos presentes autos a Requisição da respectiva

Secretaria, contendo as especificaçóes do objeto da presente licitação, descrição dos

produtos e as quantidades pleiteadas para o período de vigência contratação. O

departamento de compras realizou e estimativa de preços; bem como encontra-se

instruído aos autos a informação referente a dotação orçamentaria para contratação

em tela- O Edital de Pregão Presencial e recebeu o numero de 02212016 para análise

jurídico formal.

Por força do artigo 38, parágrafo único da Lei de

Licitaçóes (Leí 8.666/93) vêm os autos do processo em epÍgrafe, a esta Assessoria

Jurídica, nesta data, para análise de minuta de edital de pregão presencial n'

02212016, minuta do contrato a ser celebrado entre o município de Nova Santa

Bárbara e a empresa vencedora do certame ora em comento.

aq u is ição, d evi d a m e nte ".",:::::':'":" :: i::J""#:"" TiIi'' i;, i]ffi :il 
"11;

(lei 8.666/93 art. 14), bem como, a descrição sucinta de seu objeto, citou os créditos e

despesas (Lei 8.666/93 atl. 14 clc art.38), e onde, igualmente se verifica a existência

de crédito orçamentário para cobertura desta, atestado pelo Departamento de

Contabilidade da Secretaria Municipal de Administração. Apensou edital do pregão

Presencial n" 02212016 com respectivos anexos, para análise e parecer deste órgão

jurídico.

Os autos, até aqui, não possui numeraçáo de páginas

Era o que se tinha para relatar

2. DOMÉRIO

A Administração Pública, via de regra, e, no teor do

preceituado no art. 37, XXI da Constituição Federal, quando de suas compras e

licitaÇôes, realizaçáo de obras e serviços, está adstrita a procedimento de licitaçáo

pública, que possibilita a esta, aquisição menos onerosa do objeto ou serviço que

propõe adquirir, a melhor proposta, para o que pretende alienar, observada, em todo

caso, a isonomia entre participantes do processo, verbis:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, CêntÍo - Nova Santa Bárbara - pR - I - 86.250-000
a (43) 3266-8100 - El - E-mail: pmnsb@nsb.pr.oov.br - Site: www.nsb.pr.oov.br 2



!3 MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA t4
ESTADO DO PARANÁ

Art. 37 - A Administração p(tblica direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos EsÍados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecera aos pincípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também ao seguinte: (redação dada ao caput

pela Emenda Constitucional n" 19nq.

)O0 - ressalvados os casos especificados na legislação,

as oóras, serv,ços, compras e alienações serão

contratadas mediante processo de licitação publica que

assegure igualdade de condições a todos os

concorrentes, com clausulas que estabeleçam obigações

de pagamento, mantidas as condições efetivas da

proposta, nos Íermos da Lei, o qual somente permitirá as

exigências de qualificação técnica e económica

indispensáveis a garantia do cumprimento das

obrigações.

Coube a Lei de Licitaçóes 8.666/93 regulamentar e

disciplinar os parâmetros tipos e modalidades de certames licitatórios.

Dentre as modalidades admissíveis para licitação

encontra-se o Pregão Presencial. ConÍigurar o pregáo como uma modalidade licitatória

significa adotar um novo procedimento paÍa seleçáo da pÍoposta mais vantajosa, com

observáncia do principio da isonomia. Uma modalidade de licitaçáo consiste em um

procedimento ordenado segundo certos princípios e Íinalidades. O que diÍerencia uma

modalidade de outra é a estruturaçáo procedimental, a forma de elaboração de

propostas e o universo de possíveis participantes. Este é a forma de licitação em

razáo do qual, interessados de um determinado ramo de fornecimento de produtos ou

serviços, pertinente ao objeto do mesmo, os quais devem apresentar requisitos

mínimos para satisfazer a respectiva modalidade licitatória, conforme artigo 4', inciso

Xlll da Lei 10.520102, respeitadas as disposiçóes do edital ao qual se vincula a

respectiva modalidade licitatória.

O Edital, em estudo, evidencia a Íorma da prestação de

serviços, da entrega de bens e modalidades licitatória usada pela Administração, com

Rua WatfÍedo BittencouÍt de Moraes, 222. Centro - Nova Santa Bárbara - PR - El - 86.250'000
a (€) 326ô8100 - g - E-mail: pmnsb@nsb.or.oov.br - Site: !444L!iDrI4pyÀ 3



ffi MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

base no valor estimado, conforme consta da correspondência interna, onde o

Município de Nova Santa Bárbara pretende rcalizat a Gontratação de Serviços

Funerários - Aquisição de conjunto básico e traslado com fornecimento de

material necessário, conforme termo de referencia em atendimento à Secretaria

desta Municipalidade, conforme especificaçóes constantes do presente Pregão

Presencial, anexo l- Termo de Referencia, parte inlegrante do edital em tela.

Quanto ao tipo de licitação encontra-se este, em

consonância com o estabelecido na Lei de Licitação ex vi art.45, §1', I, o qual reza o

menor preço por item a ser obtido pela administração, segundo o critério de menor

preço por item art.40, X - quando da realizaçáo do certame.

Quanto ao julgamento do certame, deve este se guiar

pelo principio do julgamento objetivo insculpido no art. 3', da já citada lei e refletido no

item 11 do Edital em analise. Quanto aos demaís itens do edital do Pregâo presencial

e anexos, cujo teor foi analisado, por esta Assessoria Técnica, naquilo em que se

afigurou necessário, guarda sintonia com os dilames legais atinentes à modalidade

licitatória referenciada.

3. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIÍUPLIFICADO PARA

MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E DO ENQUADRAMENTO

PARA OS OEMAIS PRIULÉGIOS DA LEI COMPLEITIENTAR FEDERAL NO í2312006

e 14712014.

3, í . Na presente licitaÇão será aplicado o tratamento diferenciado e simplificado

previsto nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar Federal no 12312Q06 e'l4712014.

3.2. Considerando que o favorecimento às Microempresas (ME), Empresas de

Pequeno Porte (EPP), sediados local ou regionalmente objetivam a promoção do

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, bem como, a

ampliação da eficiência das politicas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, o

quê de certa forma está sendo atingido por haver Microempresas (ME), Empresas de

Pequeno Porte (EPP), sediados nesta Municipalidade/localidade.

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes, 222, Centro - Nova Santâ Bárbara - pR - E - 86.250-000
4I (43) 3266-8100 - El - E-mail: omnsb(Ansb.or.qov.br - Site: www.nsb or.qov.br
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ESTADO DO PARANÁ
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4. DO PARECER PELA APROVAÇÃO OO EOITAL E MINUTA CONTRATUAL

Após exame minucioso do esboço original, com

acréscimos e supressóes que se impuseram na revisáo, resolvo aprovar o teor jurídico

do edital e minuta contratual que, a partir de então, passa a constituir o Anexo Unico

do presente parecer.

O edital e minuta que seguem aprovados podem seÍ

empregados neste e em outros procedimentos na modalidade Pregão PÍesencial, tipo

menor pÍeço, para Contratação de Serviços Funerários - Aquisição de conjunto

básico e traslado com fornecimento de material necessário, conforme termo de

referencia, sempre fazendo reÍerência ao presente parecer como ato de aprovação.

Qualquer alteração do teor jurídico do edital e minuta

contratual ou modificaÉo da legislação de regência, referida no preâmbulo do

instrumento, exige nova inspeção desta Assessoria Jurídica Municipal.

3. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Departamento Jurídico, primeiro

funcionando como relator e segundo como revisor, aprova, o edital e a minuta

contratual, conferindo aos instrumentos em menção a condição de paradigma em

certames futuros com o mesmo objeto, observadas as condições registradas no corpo

do parecer.

É o parecer, SMJ

Atenciosamente

Nova Santa Bárbara, 29 de unho de 20í6

a ns
en urídicoepa
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PREGÃO PRESENCIAL NO 2212016

Processo Administrativo n.' 33/20í 6

LICITACÃO EXCLU SIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI | ÍLC 147t20141.

ABERTURA DA LICITAçÃO

Abertura: Dia 1810712016, às 14:00 horas.
Protocolo dos envelopes: até às 13h30min, do dia 18/07/2016.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela
Portaria no 015/2015, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por ltem,
destinado ao recebimento de propostas objetivando a Contratação de Serviços
Funerários - Aquisição de conjunto básico e translado com fornecimento de
material necessário conformê termo dê reÍerência - Anexo I do edital para suprir
as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade
com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei
Federal n.o 10.520/2002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n'8.25012014, Decreto
Federal No 3.555/00, Decreto Municipal n'04112009 e, no que couber, na Lei Federal
n.o 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 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, fone/fax (043) 3266-
8100, ou ainda pelo email licitacao@nsb.or.oov.br ou através do site
www. nsb. or.oov. br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão
prestados e considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe
de Apoio, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação,
endereçados ao e-mail: licitacao@nsb. pr.qov. br. As respostas a todos os
questionamentos (dúvidas ou esclarecimentos) serão disponibilizadas no site
www.nsb.or.oov.br, para ciência de todos os interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 18107120í6, às 14:00

horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será
conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

1. DAS COND|çÔES DE PARTTCTPAÇÃO

I
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1 .1 . Poderão participar desta Licitaçáo exclusivamente as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

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

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condiçóes deste Edital e
seus Anexos.

mover o desenvolvimento econômico e ocial no mbi
municioal e reoional. a amoliacão da eÍiciência das políticas públicas. o
incentivo à inovacão tecnolóoica e o tratamento diferenciado e simplificado
para as MPE. a Autoridade Competente poderá. iustiÍicadamente. dar
prioridade de contratacão às MPE que seiam sediadas local. e que possuam
propostas ató 107o (dez por cento) superiores em relacão ao melhor preco
válido. em conformidade com o AÉ. 48. § 30. da Lei Complementar no 14712014.

1.2.3. Para fins da aplicaçáo do artigo 48, § 30 da Lei Complementar 123/2006,

entende-se como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido
oferecida por um licitante habilitado.

1.3. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou

extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que náo seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme

definiçáo do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2, DO OBJETO
2.1 . Constitui objeto desta licitaçáo, a Contratação de Serviços Funerários -
Aquisição de conjunto básico e translado com fornecimento de material
necessário conforme termo de referência para suprir as necessidades da

Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especiÍicado no ANEXO l, que

integra o presente Edital.

3. DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

2
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3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte
dota oo amentária

4. DAS IMPUGNAçÓES AO EDITAL
4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 't7 horas do 2o

(segundo) dia útil anterior à data fixada para a realização da sessáo pública do
pregâo, por qualquer cidadão ou licitante.
4.1 .1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e
conter o nome completo do responsável, indicaçáo da modalidade e número do
certame, a Íazâo social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico
e Íac-símile para contato, devendo ser protocolada no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no

horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00 às 17h00, ou encaminhada através de e-
mail no endereço eletrônico: licitacao@nsb.pr.oov.br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24)

horas.
4.1 .3. Nâo serão conhecidas as impugnações interpostas por Íax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.
4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnâção contra o ato convocatório,

será designada nova data para a realização do certame.

5. DA QUALIFICAÇÃO DAS MIGROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO

5.1. Estâ licitacão
PORTE

ó exclusiva oara oarticipacão de M icroemoresas (ME).

DOTA ES

2016 2860 lOS.OOr.OA.Z++.0410.203310 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2016 2890 los.oor.oa.za+.0410.203310 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
20í6 3120 lOS.OOZ.Oe.Z++.0430.203510 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2016 3135 lOS.OOZ.Oe.Z++.04s0.2$51722 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2016 3í70 lOS.OOZ.Oe.Za+.0430.203510 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2016 32OO lOg.OOZ.Oe.Za+.0430.2$51722 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Emoresas de Pequeno PoÉe íEPP) e/ou Microemoreendedor lndividual (MEll.

oualiflcadas como tais nos têrmos do aÉioo 3o da Lei Com D lementar n.o

12312006. com as alteracões da Lei Gomolementar n.o 1 47 120'1 4,

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no aÉigo 42 e
seguintes da Lei Complementar n.o í23, de 14 de dezembro de 2006, a

microempresa ou emprêsa de pequeno potte:

5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

3
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5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurÍdica
com sede no exterior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou
seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos
desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de
dezembro de 2006;

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

Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de
2006;
5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

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

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

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

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

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 -
HABILITAçÃO, deveráo ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bârbara - Estado do Paraná, até às 13:30, do
dia 1810712016, contendo no anverso destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

4
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6.2. Não será aceito. em qualquer hipótese. a participacão de licitante
retardatário. considerado este. aquele que apresentar os envelopes após o
horário estabelecido para e entreqa dog n0êsmos, compIoyado por meio do
protocolo da Prefeitura M. de Nova Santa Bárbara

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

7.2. Caso seja designado outro repÍesentante, este deverá estar devidamente
habilitado por meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de Íirma, ou TERMO
DE CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO X.

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou
consolidaçâo, devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, devidamentê eutenticados para verificaçâo dos poderes do
outorgante.

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

ENVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREçOS
nazÃo soctAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'2Z2Oí6 - SRP
ENVELOPE NO 02 - HABILITAçÂO
MZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCTAL N'22/2016 - SRP

não haverá necessidade de apresentar cóoia do contrato social no envelooe de
Habilitacão.

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

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

5
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7.7. Somente paÍicipará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este
Pregáo Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentaÉo, incorreção do documento de credenciamento ou ausência
do representante legal da licitante não importará na desclassiÍicaçáo da sua proposta
no presênte certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo
Pregoeiro, ele náo poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em
nome da mesma na sessâo do pregáo, inclusive interpor recursos.

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

7.9.1 . Na hipótese de a licitante não enviar representante para â sessáo, deverá
incluir a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitaçáo, no Envelope 1 -
Proposta de Preço, sob pena de náo conhecimento da sua proposta.

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 123106, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação
comprobatória dessa condigão, através dos seguintes documentos:
a) certidão simplificada emitida e regiskada pela respectiva junta comercial,
documento equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior
a 90 dias:
b) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é
microempresa ou empÍesa de pequeno porte, constituída na forma da Lei

Complementar no 12312006, conforme modelo constante do ANEXO Vl do presente

Edital.

7 .11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em
qualquer das vedaçÕes do artigo 3", § 4', da Lei Complementar n" 12312006, nâo
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não

deverá apresentar a respectiva declaração.

7.12. A declaraçáo falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa
ou empresa de pequeno poÍe sujeitará à licitante, nos termos do art. 7', da Lei no

10.520102, à sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados,
Disúito Federal ou MunicÍpios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, como também
caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e no contrato, bem como das demais cominaçÕes legais.

7.13. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá
incluir a documentaçáo comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, no Envelope 1 - Proposta de Preço.
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8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relaçáo detalhada do objeto da licitação
(Anexo l), o arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de
proposta (Anexo ll!) e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

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

a) ldentificaçáo da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitaçáo;
c) Descriçáo dos produtos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l) e
marca. A não indicacão da MARCA dos orodutos imolicará na desclassificacão
da emoresa. face à ausência de informacão euficiente para classiÍicacão da
proposta.

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor uniÉrio do item da
proposta ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que náo deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
f) Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
autorizaçáo de fornecimento emitido pela Prefeitura;
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 possíve! efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassifi cação da proposta ;

lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom

estado, bem acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com
duas casas decimais após a vÍrgula. O preço ofertado será sempre o preço final,
nele devendo estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as
quais ficaráo a cargo da futura conúatada;
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Vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço
eletrônico www,nsb. r, ov,br na guia Licitações/Pregões, onde também
encontÍam-aê dieponiveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o
preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão
acondicionados no ENVELOPE no 01;
X - deverá ser obseruado quando da elaboração da proposta: Prazo de entrega;
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de
verificar as informações sobre a qualidade e característica dos produtos ofertados
pelo licitante, através de diligências ou vistorias in loco. 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 despesas
indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas
Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para entrega dos produtos

licitados.

9. DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARÂ HABILITAÇÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 10), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em
órgáo da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissâo de Licitaçáo.
9.1.1. Quando o certiÍicado/certidáo for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à

verificaçâo da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. 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.
9.2.1 . Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à Íilial, todos os
documentos deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no minimo, até a data da

abertura da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como
válidos pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

10. DA HABILITAÇÃO:
í0.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
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10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaçáo
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 "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991,
às contribuiçóes instituídas a título de substituição, e às contribuiçÕes devidas, por
lei, a terceiros;
1 0.1 .2. Prova de regularidade fiscal peÍante a Fazenda Estadual relativa aos
Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito ou
Certidáo Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede
do licitante na Íorma da lei;

10.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazênda Municipal relativa aos
Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento
equivalente do Município sede do licitante na forma da lei;

10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
fornecido pela Caixa Econômica Federal - CEF.
í 0.1 .5. Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de situaçâo cadastral
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
10.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentaÉo de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa
(CNDT), nos termos do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de ío de maio de í943.

í 0.2. DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR:
10.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso )üXlll do
arl.7'da Constituição da República Federativa do Brasil de í988, conforme o que

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

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

10.2.3. Declaraçáo de inexistência de fato superyenaente impediüvo da
habilitação, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO lX.

10.2.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.
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10.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da
Equipe de Apoio, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por
publicação em órgão de imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão
emissor.

10.4. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderáo ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.

10.5. As declarações emitidas pela licitante deveráo ser apresentadas no original e
ser firmadas por representante legal da empresa.

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

í0.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deveráo apresentar toda a
documentaçáo exigida para efeito de comprovaçáo de regularidade Íiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.

10.7.1 . Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a reg u la rizaçâo da

documentaçáo, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.2. A não-regularizaçáo da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contrataÉo, sem prejuízo de aplicação das sanções
previstas neste edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance

seguinte aos já convocados para apresentar sua documentação de habilitaçáo e, se

necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances,

desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento

convocatório, ou revogar a licitação.

10.8. Para certidões emitidas que náo especifiquem seu prazo de validade, será

considerado o pÍazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas

respectivas emissóes, devendo estar válidas na data do recebimento dos

documentos de habilitação.

í0.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência

da Ata de Registro de Preços.
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11. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E
JULGAMENTO
1 1 .1 . No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

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

11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos
do ltem 7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos
licitantes credenciados na declaraçáo de que cumprem as condições de habilitação,
subitem 7.9 deste Edital e após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes
credenciados para conferência dos lacres e protocolos.

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

11.5. A desclassiÍicação da proposta do licitante importa preclusáo do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

1í.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta

apresentada, ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
formais.

11.6.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma
e/ou multiplicação.
11.6.2. Falla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante
legal presente à Sessáo do Pregão Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos

dados constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 -
HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não geraráo a sua

desclassificação, pois poderâo ser preenchidos para a autorização de fornecimento.

1í.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e

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

11.7. As propostas seÍão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e

conferência.
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11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinaÉo da ordem de oÍerta dos lances.

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

11.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço
11.12. A desistência em apresentaÍ lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lanc€s verbais e na manutençáo do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

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

11.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo
com o Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do
melhor preço ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração
ou com os preços praticados no mercado.

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

11.16. 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 veriÍicação do atendimento das condições

de habilitação fixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

PARA HABILITAÇÃO e item 10 - DA HABILITAçÃo, deste Edital.

1 1 .17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro
poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.'18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na

forma do disposto no subitem 1 1 .17.

11.19. Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, veriÍicando a sua

aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação,

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.gov.br
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e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a
proposta de menor preço vier a ser desclassiÍicada ou inabilitada, o Pregoeiro
restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes.

1 í .21 . No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação
apresentada por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será
declarada vencedora pelo Pregoeiro, sob a condição de regularização da
documentaÉo, pagamento ou parcelamento do débito, emissáo de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, desde que observado o
contido no item 10.7 deste edital.

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

11.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentaçáo em
situação regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃO OOS

DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO e item 10 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

1í.26. No orazo de 0'l (um) dia útil contados do encerramento da sessáo. a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua DroDosta com os valores
devidamente alustados.

11.26.1. Na recomposiçáo final, os preços unitários não poderáo ultrapassar os
valores máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser
majorado(s) o(s) valo(es) consignado(s) na proposta inicial.
11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante
declarada vencedora a ter sua adjudlcaçáo prejudicada, sendo convocado para

apresentaÉo de planilha o segundo colocado.

11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos
para análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda,

os quais serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessáo

marcada para o prosseguimento dos úabalhos.

'1 1.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de

02 (dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que seráo reiniciados os

trabalhos, ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a

comunicação direta, por meio eletrônico de comunicação à distância aos que

indicaram representantes e aos que se ausentaram após abertura da sessão.
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11.29. À licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intençâo
de recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua
habilitação.

1í.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÂO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega deÍinitiva dos produtos licitados.
Após inutilizará os mesmos.

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

í2. DA ADJUDTCAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MenoÍ Preço,
Por ltem desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações
constântes deste Edital.

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

12.3. Após a declaraÉo dos classiÍicados e não havendo manifestaçáo 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.

12.4. No cilso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao
mesmo, será o resultado da licitaçâo submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa
Bárbara, paÍa os procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a

intenção de recorrer, através do registro da sÍntese de suas razões em ata, sendo
que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito
do recurso, e, consequentementê, a adjudicaçáo do objeto da licitação ao licitante

vencedor pelo Pregoeiro.

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

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-

razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

í 3.3. Os recursos interpostos às decisôes 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 Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário
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comercial, ou através do email licitacaotôn sb.or.oov.br e encaminhado por
intermédio do Pregoeiro à autoridade competente, devidamente informado, para
apreciaçáo e decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis.
13.3.1 . O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
13.3.2. o resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico
do Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçôes do site
u 

^&v.nsb.pr.qov.br.

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

,I4. DO CONTRATO

14.1- Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3 (kês) vias
iguais.
14.2- Como condiçáo para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá
manter as mesmas condições de habilitação;
14.3- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicaçâo das sançÕes cabíveis.

í5. DA V]GÊNCN
15.1 - O contrato a ser firmado terá prazo de vigência de 12 (doze) meses,
entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por
conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

19, DO PAGAMENTO
19.1. Em ate 30 (trinta) dias após a entrega, mediante aprêsentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçôes sociais
previstas nas alíneas "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuições instituidas a título de substituição, e às contribuiçôes
devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS.

19.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta

bancária recÉptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaçáo
do pagamento.
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í 9.3. 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 Pregâo Presencial.
19.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classiÍicado enquanto pendente de
liquidaçáo qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento
de preços ou a correção monetária.

20. DO VALOR
20.1. O valor total estimado para esta licitaçáo será de R$ 9.300,00 (Nove Mil e
Trezentos Reais), conforme Anexo I - Termo de Referência, podendo ser aditado
de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

21. DAS SANçÔES ADMTNTSTRATTVAS
14.1- Pela inexecuçáo total ou parcial do contrato, a Administraçáo poderá, garantida
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades:
14.1.1- Advertência por escrito;
14.1 .2 - Em caso de descumprimento total da obrigaçáo assumida, poderá ser
aplicada multa de até 10o/o do valor do contrato;
14.1.3- Suspensão temporária do direito de participar em licitaçôes e contratar, com
o licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.
7' da Lei n.o'10.520/02;
14.1.4- Rescisão da contratação;

22. DAS D|SPOSIÇOES FTNATS

22.1 . Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem
documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo

deste edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial
com antecedência de í 5 (quinze) minutos do horário previsto.

223. Ê obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercÍcio
dos direitos de ofertar lances e manifestar intençâo de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início

e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.

22.5. Para agilizaçáo dos trabalhos, não 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.

22.6. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer

reclamação ou indenizaçâo, poderá ser:
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a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da
Lei 8.666/93.

23, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDTTAL:
23.1. ANEXO I - Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
23.4. ANEXO lV- lnstruçáo para preenchimento da proposta;
23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de
habilitação);
23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte
23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaraçáo Quanto ao Cumprimento às Normas
Relativas ao Trabalho do Menor;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
23.9. ANEXO lX - Modelo de Declaraçáo de Fatos lmpeditivos;
23.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
23.1 1 . ANEXO Xl - Modelo Declaraçâo de Não Parentesco;
23.í2. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços;

24. DO FORO
24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis

dúvidas oriundas desta licitaçáo.

Nova Santa Bárbara, 30/06/20í6

Fabio u omes
goe tro

't5t2015P n"0

Fernanda Baldini Rainieri
Secretária Municipal de Assistência Social

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@rub.pr.goy.br - www.nsb.
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NOVA SANTA BARBARA
Pregão Presencial n" 2212O16

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCN

1. Do Objeto e Valor Máximo

1.1 A presente licitação tem por objeto Contratação de Serviços Funerários -
Aquisição de conjunto básico e translado com Íornecimento de material
necessário, conforme especificaçÕes e quantitativos abaixo relacionados.

1.2 O valor máximo global é de - R$ 9.300,00 (Nove Mil e Trezentos Reais).

ESPECIFIGA ES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

Os serviços prestados deverão conter a descrição que sêgue;

- uma urna funerária;

- um edredom;

- um véu;

- flores;

- paramentação conforme credo religioso;

- um livro de presença;

- sepultamento;

- translado nos casos que houver necessidade - quando a distância exceder um raio

de í00 km, será acrescido o valor de R$ 1,25 (um real e vinte cinco centavos), por

km percorrido.

Da Justificaüva: Sendo o auxilio funeral um benefício eventual, elencado pela

resolução n" 17 do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, sendo
concedidas no uso de competência que confere a Lei Social de Secretaria de Açáo
Social e Relações do Trabalho.

OTE: 1

1 7035 Contratação de Serviços
Funerários - Aquisição de
Conjunto Básico e translado
com fornecimento de material
necessário.

í 0,00 UN 930,00 9.300,00

TOTAL 9.300,00
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Pregão Presencial n" 2212016
ANEXO II

EDTTAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 22l20I6

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP222016_ANEXO2_ARQUIVO Dlc|TAL DE PROPOSTA.esI

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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Pregão Presencial n" 2212016
ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2212016

ANEXO III- PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

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

20
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Pregão Presencial n" 2212016
ANEXO ]V

EDITAL OE PREGÃO PRESENCIAL N'22120'16

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um

executável para a digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exo e um arquivo digital de proposta com o nome

PP2220í 6_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

PP222016_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.oSI. Primeiramente copie

os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo PROGRAMA DE

PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

EEil-lp'"dr*^'ü* 
|

rEl@r,.r-""r1.--{, I

Vãr&:1,1.0.3qi-t , i) d. ]JriE de ãIB EqtirrD 5*ãlrõ - H..qilüÉ.cdn,t,

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eovü - www.nsb .nr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
Pregão Presencial n" 2212O16

Clique no botáo f

E localize o arquivo PP222016_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.oSI

Serão liberadas as opçóes para cadastramento das propostas e dos dados

cadastrais:

Clique no botáo @ Dados do luncccdo

Vai abrir a janela:

Nt L!r.

Iffi.n.,ü.dÔlE
Ld* lÊ"dr-6,;l

Enüdú

r---ffiE r-ffi IFÉe ó+t r..
xt ürs-e EtücÍ.b t{od8.d.

@ ot a p''..'a. Os-
rqdor 1.t.0.3f qrrt , rôl',-DôrtE Eq.l,üE SriÉ. mfl .{.lrüE.con.t

9],. ', " '

, lmrssào dc l),ot)ú\l t 'i lx

lffiss
Fo6é cstú

adÍpr ob.loaM?ioú

3 r"*-[] Bqorarr"

lsw"ffi

r-E.li- FirI .BB

úld!'

s9scIB

trddt
IEIPOBÂ í/0r/2üD

ESPI.A'üDA

&*-irE.nc
cürg6@rgÉd!íta.clrn b

- De hrEtb.

O.JPJ.

GTB [s@
lÀ..ri:lo Eddd

FnPFEsÂ rEsrE

Edã.ro' Núrso'

Fã.-

uF Cora

lãl T 1'.1,

(. tÍtk lr tluídc.

lav BFÀsrr

gúÍo UF' CgP

IH-J

ÂE.''d. Núr

22

Rua Walfredo Bittencourt de Moraês n" 222, Centro, A $.3266.E100, I - E6.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

. Dódús do I oÍrrc( cdoí x

lrBrFoFA

Is.s-ffi---

ls.s.s/§E-

ls6?úmo



Pregão Presencial n" 2212016
Preencha os campos, lembrando que os campos com (") são de preenchimento

obrigatório.

E Erf,r$íttürtê
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Clique no botão

Abrirá a janela:

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:

L!t!

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

unitário de cada produto:

ls.Bsss

úrú.
lEddâ rc

CPF

Ís.ssw

IPnl lsm

HG

UF' CEP

3r.a- I

ss[tox sao
Erúíp

16-lav Pc,ú
garc

lc.n"
E{n l
l,crcraaecar:aeac. cuntr

rc@EE!!trETEilEEIIEtrEi

IFffiI.,iócd.lÚd.
noArona";o 

I

2$IIm Fúicr 1

a6m

Lcat

0I
Ífr

Ídc

Nr titçlo E*rclcio

I----ffiE l-ffi

Pr.to TotC.lo lot r O,qID

Enüd

VALVUIA 2NL E0}'ISI

ssmro or vro ôà ôom NÂvlÂTURA o0 conr
IÍItr PAÂ

t_üm uN

ã5.tÍm
a5_üm

ã5,llm
a5.m

Osi
EqãüE srÍ'ü - rH,.q.idüE,ccr',h Y!Írto: l. 1 .0.3

@ oa o P''.".a"
gl,t,l)ôJc*od.2íE
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Para imprimir a proposta, clique no botão: til losi* s+*tt

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

E Eravr prwsa

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP222O'16_^NEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.oSI") em um CD ou

PEN DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer

dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.oov.br

39
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Pregão Presencial n" 2212016
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

(Declaração a ser apresêntada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAçÃO OE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABTL|TAçÃO

Pregão Presencial No 22120í6 - SRP

Prezados Senhorqs.'

inscrito no CNPJ
no r intermédio de seu Íepresentante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no........ e do CPF
no , declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de
Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520,

de 17 de julho de 2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - EI - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb .br
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NOVA SANTA BARBARA
Pregão Presencial n" 2212016

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

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATÓR|A Oe ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 2212016 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa CNPJ

categoria.........
esta enquadrada na

(Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não
está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar no í23, de 14 de
dezembro de 2006.

Local e data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

- www.nsb br
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Pregão Presencia! n' 22120'|.6
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO V[

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO MENOR (ART.70, lNC. XXXilr DA CF)

Pregão Presencial No 2212016 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

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

DECLARA, para Íins do disposto no inciso Y, do an. 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 quatoze anos, na condição de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Reprêsentante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Brírbara, Paraná- E -E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb. v.br
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NOVA SANTA BARBARA
Pregão Presencial n" 2212016

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE TDONEIDADE

Pregão Presencial No 2212016 - SRP

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

inscrita no CNPJ sob no ................... ......, Declaro, sob pena da lei,

que na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade
Pregão Presenclal No 22120í6 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa
Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contÍatar com o poder
publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, Íirmamos o presente.

Local e data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

na

Nova Santa Bfubara, Paraná - El - E-mail - licitac b.or.sov.br - www.nsb br
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Pregão Presencial n" 2212016

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 22120í6 - SRP

A (empresa).... estabelecida
na
no ..............., inscrita no CNPJ sob no ...................
Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Báóara, na modalidade Pregão Presencial No22 12016 -

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

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Brárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@ b.or.sov.br - www.nsb. v.br
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NOVA SANTA BARBARA
Pregão Presencial n" 2212016

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

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 222016 - SRP

A empresa com sede na CNPJ n.o

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

e C.P.F. no _, para representá-la
perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitaçâo na modalidade Pregão
Presencial No 22120'|.6 - SRP, para registro de preços para aquisição de gêneros
alimentícios, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases
licitatórias.

Local e data

Assinature
Empresa
Ropresontantê 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 c€rsos, o ato constitutivo. (êstatuto ou contrato social em vigo|;
c) Documento de ldentificaçáo;
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Pregão Presencial n" 2212016

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 2212016 - SRP

_(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

, DECLARA, para efeito de participação no processo
licitatório Pregão Presencial No 222016, 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 Licitaçóes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

46
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Pregão Presencial n' 2212016

ANEXO Xll

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, TENDO
POR OBJETO A Contratação de Serviços Funerários -
Aquisição de conjunto básico e translado com fornecimento
de material necessário conforme termo de referência.

Referente Pregão Presencial n.o 2212016

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao
Pregão Precenclal n.o 2212016, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O 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 - Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do R.G. no

SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica, de direito privado, com
sede a <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>, município de
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>.<FORNECEDOR.CONTRATO#T&UF>,
inscrito no CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante
denominada CONTRATADA, em conÍormidade com a Lei no 8666, de 21 de junho
de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente
contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condiçôes a seguir estabelecidas e
enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE Serviços

Funerários - Aquisição de conjunto básico e translado com fornecimento de
material necessárlo, conforme consta da proposta apresentada no Pregão
Presencial n.o 22120'1 6.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO.
A entrega dos bens e a prestaçáo de serviços serão de acordo

com a necessidade do órgão solicitante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste conúato os seguintes documentos:
a) Pregáo Presencial N.o 2212016 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno
conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula,
serão considerados suficientes para, em conjunto com este
contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execução.
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Pregão Presencial n' 2212016
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 reuniões e/ou termos
aditivos que vierem a ser realizados e que importem em
alteraçóes de qualquer condiçáo contratual, desde que
devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREçO
Para a prestação dos serviços descrito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de
<vALORCONTRATO>(<VALORCONTRATO#E>).

CúUSULA QUINTA. Do PAGAMENTo
O pagamento se dará de acordo com os serviços prestados e os

materiais fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e

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

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

reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na

letra "b'.

GLÁUSULA SÉflMA - DAS SANçOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçôes

assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos
da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposições anteriores,
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responde ainda, a tÍtulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da
avenç4.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitação correrâo por conta da
dotação orçamentária no <DOTACOES.CONTRATO#T>

GLÁUSULA NoNA - Do PRAZO DE VIGÊNCIA.
O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes

será de 12 (doze) mêsea, podendo ser pronogado por conveniência administrativa,
nos teÍmos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA - 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, firmam o presente contrato, em
03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOME> - Contratada

Responsável pelo acompanhamento do contÍato

Nova Santa Biárbara" Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.sov.br
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Pregão

ContsataÉo dê SeÍvi(D6 FuíÉráÍios - Aqoisiio de @njunb basico e trarslado

com foÍnêcirnenb de lnaErial ne@ssáíio confoíhe Ermo de Íeferêncià
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TCEPR

YelEÍ

Detalhes processo licitâtório

Entidade EEorbía

ano,

No licitação/dispensa/inexgibilidade+

Modàlidàdet

Número edibUp.oaessor

Descrição Resumidô do Objeto'

Forma d€ A\ralição M"q!L
Dobção Orçamentária* O9OO1O824,íO4IOZO33339O3OOOOO

Preço máBmo/Referêncrô dê preço - 9.300,00

Data de l.àlrimento do Edibl :O/OO/ZOIO

Dab da AberüJrô das ProrosEs 18/0Z2016 Dab Regisbo

NOVÂ Dàb dà Abêrbría das Dab R€gasbo

PÍopGEs

Dab Càncelamento

CPf : 427151295a (t@ggt)

3010612016

htF//sorvicc.tce.pr.go,/.tr/Tc EPR/M udcj pal/AÀ,| LD€td h6PÍ@€ssoC qn p.a.aspx 111



3ry0620'16

Protocolo

Título

órgão

Depositário

E-mail

Enviada em

DIOE - Departâmer o de lmp.ensa Oficid do Eslado do Paaná

Departamento de lmprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

51
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Pregão 22 2016

PMNOVASANTABARBARA - Prefeiturô Municipal de Nova Santa
Bárbará

Elaine Cristina Luditk

licitacâo@nsb. pr. gov.br

30/06/2016 10:s6

;i oiário oÍiciat com. Ind. e serviços

lj Municipali'lades

l_rl PreÍêituras

LJ Nova Santa Barbara

+ Edital - CIS

Editaloreoão 22 2016 - Para
publicacão.ítf
5't,55 KB

Data de publicação

€ 01107/2016 sextd+etÍa Valor ainda não confirmàdo

Histórico ÀGUÀRDÁNDO TRIAGEM

htFsr ,tr'ww.d@umêítc.di@.pÍ.9o,/.ú/dodacqnpantEínentol,íateria.do?actioÍ!=impíimir&id=kWyKWYqWKRWYKWyLWYp&jmp.imir=1 1t1

E
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Nova Santa Bárbara PR

DEC RETO N.. rx5r201 6
SÚ tUUra: eronoga contrato dê lrâbatho por rômpo dêr€rminôdo s dâ outrâs

o PREFEITo MUNTctPA! oE NovASANTABÀRBARA. Estado do paraná,
no uso de suas atÍibuiÉes lêgais. de acoÍdo com o Ofioo n'090,2016 da
Sôcrelana Municip6ld6 Educáçào, Esporte c Cullura, r€cêbida sm 29/0d2016.
OECRETA

Ân- 1' - Fica prorío€adc o contrâlo de lrabalho poÍ prázo derdÍminado de
ELIZÀBETE APÁRECIDA MOREIRA. poÍledo,â do RG n'5.269.527-9 SSPiFR
ocupânte do cargo de MERENDEITI '- TEMPOFARIO, óe PreÍêiturâ
Municipalde Nova SanL Bárbar+Paraná, conío.ríe habililaÉo em Procasso
sêlêtivo §mplilicsdo 0022015, nomecda ôlrevás üâ Poilâtià t' U2nO15, ds
30/0M015. Voência: 01/0712015 â 30/0612016 - Pronogado: 0107120'16 a
30t12no16.

Aí ? . EsL6 OocJeto entío em vigoí n€slã dalâ. rEvogadás as disposiçées

Nôva Sânte Bâôerà. 30do Junhode2016.
Cla udonn r Vrlérlo - Pr€íejto lruniclpâl

avrso oE LrcrTAÇÃo pREGÃo pREsENcr L;r. z2oíF .
Obieto: CoíuãtâÉo dê §eÍviços Fureíáíos - ÂiuisiÉo de conjunlo bàsico

e trânslâdo coÍn Íomecimento d6 mâteriál nêcossáno .oôÍormc terÍno ,:.

'l-lpo: Mênoí pÍEço. po. itsm. Rcc€brm€nlo dos Envelop€srAtê às 13h:3ÍÍ,in
dod'a 18/071201ô.

lniciodoPÍêgâo: Oia I &07/2016. às 14:00 hoíâs.
oísço ÍÍÉximo: Ri 9.3O0,0O (ôovo mils t ezsnlosreais).
lríormaçôês Compl€m6ntãrss: podêêo sêÍ obtid6s êm horáío d€

erpêdiênte na PrsÍeilu.e Municipâl de Nova Santâ 8árbarâ, siro à Rua
WâlÍrêdo Bittêncourl de Moraes nâ 222, pêlo Íone: 43.32688100, poí EÍnail:
Uú,4a!4!§b.!!!,a!.!! ou pêlo sile s$n-.nsb. br uovbr

Nova Sánrá Báóera. «)/09m16.
Fãbio HonÍlque Gomês- Prêgoêlro ' Poí.rlâ n'0'15J20í5

avtso DE LtcrÍaçÁo pREGÃo pREsENcraL x.023/2016 - sRp
Objeto:ÂquisiÉo do malennis de construÉo e oulÍos paíã mânutençio das

secrelàÍias muoicipais. Tipú: t {enoÍ pÍeço, por item.
Recebimentodos EnvelopesiÂlé àsm:3OhoÍasdodia 1-Ô/07/2016.
l,ricio doPregão:Dia 19/07P016. ás 10:0O honrs
PreÇo Íúrimo: R§ 7G2.2:i.1:l (selecêntos esossonlc odois nrjl, dozenlos e

vlntê oincorêas edozecanla jcs).
lnÍo.maçóes Complemênlaíes: podeíão ser obtldas em hoÍário de

êxpêdienlo tra Preíoitura Àlunicjpal de Noyã Sântâ BádJaÍa, silo â Ruâ
WalÍíedo Birtencourt de l,loêes no 222, c€lo lone: (0{.x 43 3266{100), poÍ
Emâilr lt ih.rrÍnBt odn, i)I ou pêlo sit€ saraal\b.!.eov hr

Nova Sanla Báíbaía, 3O/OGI201 6.
Fabi,) H€nrlquê Gomês - PrcgoâlÍo - Poíãrlã n' 0í5/2015

I srncto xm

, CONSIDERAI

c9l{sELl{L-rR^ T(
§tl!À Bçrllrr!4

l

m eors, .ot o rs

,]
LI
:a

Prefeitura Municipalde Uraí- PR
avtso oc eoln:- piecÃo pRÉsENcrÂL N.2rno16

a PreÍeituía do Municipio de lJrà1. Eslndo do Paràná.lúma púNh! que, de
conÍoÍmidãde com o disposlo nâ tei í'8.666ê3 o L6i 10.520, e iuas
altêraçõ€s, enconlrem-s€ á disposi!ão, â parlií dê 2.1/0€ú2016, c .:,::tât do
Pregáo Presonc.iâl n" ?72016. do lpo menoí fiÍeço - emprêitadâ global,
CUi,I]RÂTACÀO OE EMPRESA ESPECIALIZAOA PA-RA INSTÂLACÀO DE
PAoRÀo ELÊTRIco, ATERRAMINTo E MANUTENÇÀo DE INST,/üÂÇÃo
ELÊTRICA A sessão sêá rêâlizaóa às 15h0om do diâ 06i/07/2016, no espaço
municip€lsilo a Rrre Rio dô Janeio d' 496 conlÍo. D€parlâm6nlo de Licilâção.
O ediial complclo está à drsposição dos inl6rcssados, no sile
w§?-urai.p(.govb. link - eCila§ - PÍegáo PÍesêncal o' 2712016. lnÍoíÍhaq)€s:
(0"43)3541-1122oudilu.deiahordpil.roqr Uraí,22deJuIhode20lr

CÂMl:- \. MOURÂde Olilc:rà. Pícgoêna
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Poder

Executivo

Objgto: Contabção d9 Sorvlço! Funsárlos - AqubiÉo de conlunlo bállco o tranllado com íomgclmonto do mabrlal necearário coníoÍme tqmo d€ rslbÍ{ncla

Íipo: Menor preço, por item.

Recebimenb dos En,êlopos: Atí àr í3h30í in do dh í8/0720í6.
lndodo Pregãor Dl. í E/0720í6, àt ía:m hons,
Preço m&iÍrc: Rl 9,300,00 (mv! mll . trtrntor roaiB).

jÍqEüâ$jilEfEEllleEÍ podeóo ser obtjdas em hoÉrio de ep€diento na PÍríoitJra Munidpal de Nova Santa Báôarâ, sito à Rua Walíredo Biüencourl de À.lotaP-s, no 22, Wb

": 
433266€100, por E{ait !!i@g0!SJ[.99$! ou pelo sile UO!ISUT!!9$Í

Nova Santa 8áÍbara, 30/062016

Fúlo Honrlqus Gomr
PÍigaiÍo

Poílada n'01í2015

@
pREGÂo pRESEt{ctAL il.02u20r6 - sRp

Obj.to: Aqulslçáo d. mât.dab do çonslruÉo e outos pârô mônutrrçáo d!3 t€crobrlat munhlpal!.

'Ilpo: 
Menor pÍeço, por ilgm.

Recobimenb dos Env€lop€s: Aló à! 09:30 horas do dlâ í9/07,2016.

lnicjodo Pregão: Dlr í9/072016, àr í0:m horat.
Prelo má.tmo: R|762225,12 (icbccntos c ae*renta a dob mll, duantoa a vlnta clnco rcal! r dozo Çgnbvos).

lDÍq@!f!tl&EfhE$8!!' poderão ser obüdâs em hoÉtu do opedi€nte na Prebitura iÀnicjpal de tlo,.a Sanb Eláíbarà, sito à Rua WaffiÊdo Biüon@uíl de Moraes no 2, peb

íon€: (0u 43. 32ffi100), poí E{nsit lIlEEgu$-trlSgLE ou p€lo sih !À4us!.p!g!!À

Nova Santa BáÍbara, 30/062016

Fúlo Honrlqu. Gomor
PI€gooiro

Podada n' 015120'15

E-xmo. Sr.

cr-ÂuDE lRvÀ.ÉRlo
PreÍeiio Municipal

Diante do ParÊcer do Departamento Jurldico, encarniúanor a Vossa Excelêncja o Poc€sso do Licibção na modaüdade 'PREGÁo PRESENCIAL" n,'t9nol6 - SRP, para que se

maniÍest€ soblE à }iO|íOLOGAçAO ou não deste prc.ssso licjhtoÍio.

Nova Santa Báhan, 2ü0M01 6.

F.blo Hcaüw Gonf,s
PÉg@io - Portada 0152015

TER oDEHo oLoGAcÁo E ANUDrcacÃo--PREffi PREsEttctat rr írno$ -

Ao 1" (primeno) dia do mês de juho (07) do am de dois mil e dozess€is (2016), om mcr GabirEto, eu Chudemir Valórlo, Pl€íoilo Municipal, no uso de minhas atibuiçóes

m.nubnÉo dor v.Íqrht d. Írot munlclpd, a hroÍ das enpíBsas que apÍEsonbcm ,nollo.es Fppodas,.sendo elas: AQsEllEll E AoSEIEII LIDA CNPJ n' 09.687.051/0001{8,

no vator ds Rl 66.312,00 (sossonta e sds mil, tezento6 e qt,aíBnta s dois roais), F.tí. GOIçALES ACESSoRI)S, CIIPJ N' íí.372.783ôm1.50, no valor do Rl 115.90{,00 (Cenb e

qulus mil. novo(sflbs e quato lEaÉ), V. BARBOSA - AIÍIO CEI{IER LIDA - EPP, CiPJ n' lX5lE.620[001.7E, no 
',abÍ d€ Rt 7,502,00 (S€b mil, quinlr€nbs e dois reais), para que

a adjudicaÉo nelo pro€dira pílduza seus juritlbos e l€8ais ebib§.
Dar ciáncia ao! intsEssdos, obseF/ado,! as p.er.ÍiFês logEis peílin€nbs.

C hud.mlÍ V.5Íio
PrÊíoito Munidpal

Dlárlo OÍlclal Elêtrônlco do Munlclplo d€ Nova Santa BáóaÍa
Ruâ: WalíÍodo BiÍoncouít do Mora€a n'222 - C€ntso

FondFer (43)3266-8100
Efi ail: diedoof del@nsb.pr.goY.br

wirw,n3b,pr,eov.br

Ooorírnlo s3smldo poÍ c€dfcado
Ê No,r. .€tü.. gartr.t ffir! À4untdp€t;

'.... ....,-.,' i:r:'|"\:': i:' t:.1' I
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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE MATINHOS
EsrÂoo oo PAR-aIÁ

^vrso 
DE LlcrraçÃo

TOTAOA DE PREçOS t{. OíU20íg - Prf

OBJETO. CONTRATAçÁO OE EHPRESA PARA INSÍÂLAçÁO DE
PLATAFORIA DE OESLOCATENIO VERÍICAL PARA PAçO
IUt{lClPAL, neío Munlclpic, conloÍmg Edíal.

VALOR XAXIf,O GLOBAL: Rl 3o-80O.OO (lrinta e nove mil, novecênto6
s oísÍÍã rsais).

co orçÔEs PAR PARTTCTPAR DÂ LtCtTÂçÀO: Pod€íão panictpaí
dostâ Tomâdâ d6 Pre§o!, a! ompíorar devldam6írl6 c€dast-àdâa ou á!
quo atsndersm a toda! a! condlçôel 6Íglda! para cadasfamonto, rtó o
lsrcolÍo dia antorioí à dala da ebeíurE da! píDpostas, oba€Ívâda! a!
nsc€súnas condhõ€§ pâÍâ quâlí}c€Éo.

aEERTURA DAS PROPOSTaS: Em 1g0zl2!1lJà§.!l$qllQÂAl, na
sed€ dâ PÍÊrôllurâ dô Mârinhos, llto â Rua Pa§toí Elias Âb.aháo. n.22 -
Conto, sm Matinho6 - PR. oíde podeÍá l€Í obtiro intoÍmaçó€.
comd€m€nlâÍÊs, no húáÍi,o da. @:0O â5 t'l:3o ho.as o d55 13:00 à3
17:m hora§, dê 6oounó€ a 36í6{ei8, lone: (41) 39716@3/6012./4140
e Íax: (4t) 3971{ra3.

^vtso 
DE uclIÁçáo

Pnr(:lopEr§rNar^r x.2rnot6
Obi.@: ColEltrÊo d. S.dkd F!!.rl.io. - 

^qoüÉo 
dc @!ju!ro bi.ic.

. lr.ndrdo coE Íon;p.to rl. úrãid ú.....Irio @.Íot@ t r@ d.

Ípo: McôoÍ [Írro, Dor ir@.
RebiD@ dos E!v.lop.r: Aé ar llhl06iú do dil 1Um/,016.
Inicio do PÍ!gIô: Di. l!Í}712016 t la:00 horrt
PFsó oiaEo: R§ 9J0O,0O (úor. Eil. tEor6 MilI
II&IIIE CII*DaIúIÉ, pod.rao s obtids d húáúio d. ê4êdi@t. o
Pr Ê;nlÍ! M'nicipâl d. Nov. Seú Bóôua Jro à Ru! woltrdo Biümcoür dc
Mo@r tr" 222, Flo f@: 13-3266E I 00, por Eruil: liqüô.ég&sh4[roy^bÍ ou
p.lo rr. r.ldjshar,goÍl'I

Nov! Sútá BáóüÀ 30r'0ó201ó

F.bio H.!nqu. GoDé

Poíúú no 0l ,r]015
59009n0í 6

As licilante§ inleío6§5óE! deveÉo pE8l§dfÍ_fttf__fÃItltfff

@

ayrso DE Ltcm^çÀo
PRxcÁo PRlsENc lAL N' ozlaol ó - sR?

Obito: AqoidÉo d. út ri.ir d. .o.rúüçao . outr6 prll n lut rçlo dú
r.s.htiÚ !@ijPlil
Ípo: M.Ú F!ço, p6 it!o.
RcccbiD.úo do6 Eavclopca 

^té 
lt (»:10 horú do di. l{üI/,016.

Itricio do PÍlrro: Di. l{0?/1016 À! 10:00 horo
PrDç. oáxi6o: RÍ 7óó.r90,r2 (El.c..tor . r..!.ntr . !.i. nil c.nl,o . not.úlr
rtrn . d@. ..nt vo!).
II&EIE&EúIÊr|IÉ podcrao s.Í obtida .m h@iúio de ãp.di.otc
PÍtIiinE Muicipâ, d. Nôvr Sülr Barbln ]iro i Ru w'lÊldo Bitt rcouí d.
Molg tr" 222, p.lo f@: (O,q 43. 12668100), por EtEd: llgilaaiq&Âb,![to!.
br d p.lo !it! wnah+Í{o!:br

Nov. Sút! BiiúbarÀ 30O62016.
Füio HcÍúiquc Gmcr

PrÊs@irc
Pôtui n'ollzolJ 

69zo!fir016

Matinho., 30 do lunho do 2016.

Jrn.t. d. Faümr SchmlE
Presidsnls da Comi.sáo Pêrmansnts de LicnaÉo Públicâ

5929U2016

PREFEI'I'URA MT,NICIPAT DE MOREIRÂ SALE§
EsrADo m PARÁNÁ

^vrso 
DE LrcrrAçÃo

PREcÃo PRESENCTAL 029,2016
ED cMpdlMto. t i CoEpl@6t ! l472ol{ - LicirÍçáo Ex.lueiv. Loêi
Obj.io: Sclcsâo d! hopo.tÁ visdo C@Erttçlo d. Enpresr ..p.ci.lizrd! p.$
pícallslo dc ffi§. ú lEr .b io@'[ MeâDic+ Fuilüir . BoEchÂri! m
.t. iEmto ! todo. 03 s.toE. dr dmini.tr.rio MEicipáI.
R.riEê dc Exc.',Éo: Mcnor pÍ.§o Po. Lor..
DATA DE ÂBERTURÁ: 13 d.julto d. 2016, i! llhooni!-
Inforú!§n s Coúplmcn6iÉ . Aqú!çao dc Ediri Flo Sil! rru,.DoniE$&À
pr,slJ.h N êdil pED@i$lEíroE }tr.
Lui2 Á!lo0o Volp.ro - PrcÊilo Muispd.

58937/i20t3
PREFEITURâ MUNICIPÂ! DE MOREIRÁ SÂLES

ESTADO DO PÁRANÁ
Âvtso DE LICTTAçÃo

PREGÀo PRfSENCIAL 030/2016
objclo: Sd.{].o d. PDpô.r.r vtr.ldo r 

^quiliçao 
dê ur Y.iculo Onibur dc

,o MiúiDo a2 lütlE oE rodht, EiniEo d. eo d. F.bric.çao .ro 2000,
Moton CiEbio . Dif.Írícul r.vtudo.
varor Eáximo: RS I I 8.000,00 (croto c d.zlno mil Gris)
RcgÉc d. Exéüfão: Mmr prcço Globd
DATA DEABERTURÁ: l3 d.iulho d. 2016, tr 09b0onir
Itrforú!§ó.s CoEplêEÉ.t E. G Aquiíçlo dG Elitd p.lo Sitê wy-tooÍriÍÀtlbr
pr,sqÍb @ Êo.il !@e,@iÁao!úú!oo,.hÍ.
Luiz Â.torio Volpúô - PÍ!ftito Muiclpd 

6f0!6r20í 6

!"'
i:nr.

^vtso 
DE Lrcr^çÃo

Ediul dê Toúd! d. PÍcçor í' 0l 2n 0 | GPMNI
A PR.EFEITURÂ DO MI.,INICIPIO DE NOVO ITACOLOMI, E§TADO DO
PAIUNÁ to@ Plí,bli@ qu ôri E.liz!I, & (»:00 hor§ do dir 19 d. ruLIlO
dc 2016, ur Av('id! 2t d. Sctcmbro, 7ll, Foâ.,/Fu o§43 3:ll7-ll16 - CEP
86.89t400, Noyo lt...lo6i - P&üri TOMADA DE PREÇ0S, tipo lMor
F!ço slob'I., Pú! CO}.ITRÂTÂCÀO DE EMPRESA ESPECTÂLIZáDÀ
PARÂ [',íPLÂNIÀÇÃO E MÁNUTENÇÃO DE SOFTWARE NO SETOR
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ESTADO DO PARANÁ

ATA DE RETJNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS EIYVELOPES N' 1 E N" 2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 2212016 - PROCESSO ADMINISTRATTVO
N.o 033/2016

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e
no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n'2212016 -
(PMNSB) - Contratação de Serviços Funerários -
Aquisição de conjunto básico e translado com
fornecimento de material necessário conforme termo de

referência.

Aos 18 (dezoito) dias do mês dejulho (07) do ano de dois mil e dezesseis (2016), à 14:00 horas no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Brfubar4 à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n"
222, Baino CenEo, Nova Santa Barbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do

Pregoeiro Sr. Fabio Henrique Gomes, RG n'10.407.423-5 SSP/PR, e os membros da eqüpe de

apoio, Sr. Zacaias de Abreu Gonçalves, RG n" 2.254.409-8 SSP/PR e a Sra. Maria José Rezende,

RG n" 9.170.714-4 SSP/PR, desigrrados pela Portaria n" 015/2015, para proceder a abertura e
julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessada na execução do objeto

do Pregão Presencial n" 2012016 - destinado a contatação de Serviços Funeriírios - Aqúsição de

conjunto biísico e translado com fomecimento de material necessiírio conforme termo de

referência. Aberta a sessão o Seúor pregoeiro informou que neúuma empresa se credenciou para

o ceÍarne. Diante disso, o Pregoeiro resolveu dar como DESERTA a presente licitação,

informando que novo procedimento será realizado para se tentar a referida contratação. Nada mais

a lu:atar, a sessão foi encerrada, eu, Maria Jose Rezende, lavrei a presente ata que lid4 e achada

conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

Fabio Gomes
1ÍO

rfr e

Equipe de apolo

n
poio

Rua WalÍÍedo BiüGncoud de Moraes, 222 - 8(0u43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.0t0/0001{0
Eflail: licitacao@nsb.or.oov.br Nova Santa Bárbara - Paraná



56
REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNA

RESULTADO DE L|C|TAÇÃO - PREGÁO PRESENCTAL No 22J2O16

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

A Comissão Permanente de Licitaçáo da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 18 (dezoito) de julho de 2016,

às 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo

Bittencourt de Moraes, n" 222, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão

pública, realizou-se o julgamento da proposta e abertura da documentação apresentada

na licitação na modalidade Pregão Presencial no 2212016, que tem por objeto a

Contratação de Serviços Funerários - Aquisição de conjunto básico e translado com

fornecimento de material necessário coníorme termo de referência. Aberta a sessão o

Senhor pregoeiro informou que nenhuma empresa se credenciou para o certame. Diante

disso, o Pregoeiro resolveu dar como DESERTA a presente licitação, informando que

novo procedimento será realizado para se lentar a referida contratação.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer.

Nova Santa Bárbara, 2OlO712016.

Mar nde

Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.t100, B - 86.250-000 - NoYa Santa BitubaÍa,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 5?
Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 26ô1222 - CNPJ N.o 95.561.080/000í60

Eflail: pE!§U@a!de-çgE-ür - Nova Santa Báôara - Paraná

Consulente: Departamento de Licitações e Contratos

Assunto: Análise de procedimento licitatório (pregão presencialJ.

Referencia: Processo Administrativo n.e 033 /20t6

Ementa: LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCLAL

Ne.022/2Ot6. CONTRATAÇÃO DE SERVrçoS

FUNERÁRIOS - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO

BÁSICO E TRASLADO CoM FoRNECIMENTo DE

MATERIAL NECESSÁRIO. PLANO DA

LEGALIDADE. O presente certame, restou

DESERTO. Necessidade de repetir o processo

licitatório.

1. RELATÓRIO

Para exame e parecer desta Assessoria furídica

Municipal, o Departamento de Licitações e Contratos, por intermédio de sua chefia,

encaminhou o processo administrativo em epígrafe, que versa sobre processo

licitatório, na modalidade pregão presencial, para a Contratação de Serviços

Funerários - Aquisição de conjunto e traslado com fornecimento de material

necessário, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência

Social.

A consulente requer manifestação jurídica acerca

da regularidade do procedimento licitatório norteado pelo Edital ne.022/2016,

tendo em üsta, notadamente, o certame ter restado DESERTO.

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FondFáx (0xx43)326ffi100 - E-mail: pE!§U@Ullselrbr - Nova Santa BárbâÉ - PaÉná
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E{ail: pE!5uo§DdÀÍaGbr - Nova Santa Báóera - Paraná

Observa-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais preüstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei

ne 8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado

causa.

Estabelece o arrigo 38, parágrafo único, da Lei

8.666/93, que as minutas de editais de licitação devem ser previamente

examinadas e aprovadas por assessoria iurídica da Administração, observado o

dispositivo da Lei de Licitações que exige a préüa apreciação do instrumento

convocatório por órgão jurídico.

2.1. Da convocação e publicidade do edital

A convocação dos interessados se deu por meio

de aüso tempestivamente publicado em iornal de circulação regional e no Diário

Oficial do Estado, do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação da

forma de acesso à integra do edital.

Além disso, consta documento que demonstra ter

haüdo publicação do edital e seus anexos através do sÍüe da Prefeitura de Nova

Santa Bárbara, Diário Oficial Eletrônico e afixado aüso no mural da sede da

Prefeitura.

Desta forma, restou atendido o disposto no artigo

21, ll e III, § 1e, e § 2e, III, da Lei ns 8.666/93 e inciso I, do artigo 4q da Lei

L0.520/2002.

Aguardou-se o prazo legal de no mínimo 08 (oitoJ

dias para disputa no sistema presencial marcado para 18 de fulho de 2.016, onde

constatou-se que nenhuma empresa se credenciou para participar do certame

presencial iunto ao pregoeiro e equipe de apoio.

Rue WellHo Enencourt Motaes,222 - Fon,eJFa, (0E(43)32ô66100 - E-meiii pE!su@!ru.p!.ga!bÍ - Nova Senlâ gáôar6 - Paraú
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Desta forma, o referido processo foi dado como

DESERTO, pelo que deverá ser aberto novo procedimento licitatório, uma vez que

não há motivo plausível para realizar alteraçôes no edital licitatório como também

nos valores constantes do edital, motivo em que, solicitamos a repetição do

certame.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 21 de Julho 2.016

ra Pereira
OA /Pr no 48.857

\..)

Rue WalíÍêdo Eittencourt Morães, 222 - FondFax (0Ã43)3266{í00 - E-mail: lElsu@tbrÍ.ggrbr - Nova Sanla Báóare - Paraná
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CHEK IST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔNICO 6./enesencrlr-
NO (̂-

Rua Walftedo Bincncourt de Momes n' 222. Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbar4 Paraná - E-mail - licitacaoíansb.pr.sov.br - www.nsb-pr.gov.br
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