
PREFEITURA MUNICIPAL 00i
NOVA SANTA BARBARA

PRESEÀüCIA]Lm@

OBJETO: Gontratação de empresa para prestação de
serviços de oficineiros na área de orientação de estudos.

DATA DA ABERTURA: Dia 1410712017, às 15h30min.

DOTAÇAO:

VALOR rUÁXlr'AO: R$

trezentos e noventa e

centavos).

46.399,92 (quarenta e seis
nove reais e noventa e

mil,
dois

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 2zz,ÍeleÍone - 43.32ô6-8í00 - C.N.P J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: liciracao@nsb.or.gov.hr - Nova Santa Bárbara - Paraná

DOTAÇOES
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes

Funcional programática Fonte

recurso

Nâtureze de
despesa

Grupo da fonte

2017 1660 06.002. í 2.361 .0240.2018 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
1670 06.002. í 2.361 .0240.2018 '103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 1680 06.002. 1 2.361.0240.2018 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 1690 06.002.í 2.361.0240.2018 3.3.90,39.00.00 Do Exercício

06.002. 1 2.36í.0240.2018 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 1710 06.002 1 2.361.0240.2018 Do Exercício

06,002.12 361 0240.2018 Do Exercicio
2017 1990 06.003. 1 2 361.0280.2021 102 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Processo Administrativo n.o 5812017
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PREFEITURA MUNIcIPAL DE NoVA SANTA eÁRennI

Av.: Walfredo Bittencourt MoÍaes, 222, A @3) 3266.1222 C.N.P.J. N.o 95.561.O8OiOOOí_60

DEeARTAMENTo MUNtctpAL oe eouceçÃo L '<i
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, A (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pÍ.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

r8oz

C O RR E S PON D E N C IA I NTE RNA

DE DEPARTAMENTO DE EDUC,IçÃO, ESPORTE E CULTURÁ

N" 105/2017

PARA.. SETOR DE LICITA o

O presente tem a finalidade de autorizar Vossa Senhoria a realizar a abertura de Processo

Licitâtório para a contratação de Empresa que realize Serviços de Oficineiros para o Centro Municipal de

Educação Infantil Noêmia BiúencouÉ Carneiro.

A contratação tem o objetivo de suprir as necessidades pedagógicas pelo período de 60

(sessenta) dias, haja vista que com o aumento de demanda na Educação Infantil, necessitamos urgência na

contratação de tais profissionais, conforme segue:

ITf,M OFICINA
N'DE

OFICINEIROS
CARGA

HORÁRIA
SEMANAL

FORMAÇAO

I Orientação de

Estudos

12 20h

Magistério Completo ou

Licenciatura em Pedagogia

(cursando)

Solicito que se mantenha a alteração feita no edital anterior no item que diz, sob a exigência

da entrega da documentaçào (de oficineiros) no ato da assinatura do contrato com a empresa vencedora do

Pregão.

Seguindo orientações da Controladoria Intema deverá conter no Edital o "ltem" em que

todas as empresas participantes do Pregão deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica'

Sendo o que se apresenta Para o m screvo-me.

Atenciosamente.

§etrara

Recebido por:
Nome Assinatura

Secretiirio Mun. da Educação Esporte e Cultura

I Data: 08t06120t7

ASSUNTO:.4BEn T(tRÁ DE PROCESSO LICITATORIO

I I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor dê Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a contratação de
empresa para prestaçáo de serviços de oficineiros na área de orientaçáo de
estudos, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para abertura
de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

tu,
réfeito MunicipalP

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

Nova Santa Bárbara, Paraná

Nova Santa Bárbara, 0810612017.
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Á Prefeitura
CNPJ: 95.561
Email:

EMPRESA PAULO ROBERTO UOREIRA.I'IE
cNPJ 11.214.84OlOOOl-7s

Rua: Armando Michelato 480, Bairro: Cl.Cibin
Email: paul_ozir@hotmail.com

www.artescp.no.comunidades.net
Fone: (43) 993531s1 - (43) 9126616s

Gornélio Procópio-Paraná

de Nova Santa Bárbara - Pr.
f-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8f00

"COTAÇÁO DE PREÇO"

FORMAÇÃO PREÇO

MENSAL

POR

OF'ICINEIRO

ITEM NO DE

OFICINEIROS

CARGA

HORÁRIA

SEMÂNAL

20h Magistério

Completo

Licenciatura em

Pedagôgica

(cursando)

R$ 1.800,000l Orientação de

Estudos

11
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005
ATIA PAULA ÍÂVELLA TíÂCiIAOO OOS Afi{ÍOg.ÍTIE

R'rà FiraciEabí t84 l\tilí lrârtâ
Ê8ôdeiíê,Ícâ-Pft CEP$ô360r)00

1cl i.131 905ê 7746 ({3)3542 .0406
A-mÍd ü.1m. úxtlrfB i.rliJ tormíal.§.rti

RÀZÀo sOCt^L À]\Â PÂLiL^ TÀVL,LLA NTACHÀDO DO§ §ANTOS tUE

ENIIE,REÇO: Rtl PIRÂCIC^B^, llr{ - VILA t\IARrÂ - BÂNDEIIL4NTE.§/PR

CitP.r: l2.I t9.5.19 t -{.1

CONTA'I'0: tl3 9 8-?7J6

Á Prtfelturr llu ipul de Nova S{nlr B:lrbnrs - Pr,

001-60 - Fonci F* - ('d3) 326,GBlü,CNPJ:

lirrrr il:

95,56r

el. b, .hr

.coT.{ÇÀo DE PR"EÇo"

ITEI\I OFICINÂ

0t ôrienurçrlo de

Estudos

NO DIi

oFICIlftiilros

rl

CÀItG.{

HO§ÁRIA

§EllANrtL

l0h

FORlt,\Ç ()

IvÍagisrúrio

Comphlo

Lic§Írciâlurs em

Pedagogica

{cursando)

PT}.EÇO

lrÍEt§sÂL

POR

OFICINEIRO

L700,00

Baudcirontcs, l2 dç maio de 2ü17'

| .. ! ,....,)
ÂNÀ P.ÀULÂ TAVEL \{ACIIÂDO DOS Si\NTO§

CPFr.61.l.8{r9,729- j4

r12,119.53910001',43 '
ÀrÀ PÀuLA INELLIilât**
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16ltg2017 Cotaçâo ofci de qieÍÍaçâo de estudos - licitaca@rEb.pr.gw.bÍ - E-mail de lsmweb - Soluções paÍa lrúeííEt

I

E-mail

ESCRÉVÊR

Entrada

Com estrela

lmportante

Enüados

Rascunhos

Todos os e{ails

Spam

Lixeira

Mais

0ü[

6 mensagens ant

Microlins Francisco Beltrão

para mim

Boa tarde Elaine,

Desculpe-nos a demora,

Infelizmente não vou poder te passar o orçamento solicitado I
oficina,

Mas nos mantemos a disposição para a cotação de outras ofic

Obrigada,

4fr,
Alessandra Noronha
Gerente Administrativa.

Setor de Llcltações - PreÍeltura Ílluniclpal de Nova Santa Bárbara <li

para Microlins

Obrigada.

Att,

rü-i

^

htlps/m 5bf885d3863e93 111
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RAZÀO SOCI

ENDEREÇO:

CNPJ

:,í.)-

r-1

a

.L\) -

r-oRMAÇ o

. o!)

- Ài")Ê

Orientação de

Estudos

Carimbo com CN

Assinatura -

[61n - l*r'r''1i

N" DE

OFICINEIROS

l2

CARGA

IIORÁRIA

SEMANAL

Á Prefeitura Mu pal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561. 1-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8f00

Email: licitac r. r

"co'r'AÇAo DE PREÇO"

ITEM OI-ICINÀ

0l 20h Magistério

Completo

Licenciatura em

Pedagogica

(cursando)

\{'"

PREÇO

MENSAL

POR

O}'ICINEIRO

1:a

l i.\aÉCONTATOi

ôtv

I I

I
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ORCAMENTO ESTIMADO PARA ABERTURA DE LICITAcÃo

X !. i "ítt' ""( 
|tt'(""t"t

ANA PAULA PAULO REGIANE MEDIA
OÍ[cina de Orientação de êstudos, com carga horarária de 20 horas
semanais R$ 1.700,00 R$ 1.800,00 R$ 2.300,00 R$ í.933,33

c)
(J,



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0810612017.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Gontabilidade

Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiros
na área de orientação de estudos.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaÉo
orçamentária para a contratação de empresa para prestação de serviços de
oficineiros na área de orientação de estudos, por um período de 60 (sessenta) dias,
conforme solicitação do Sr. Sérgio Gomes Ferreira, Secretário de Educação, Esporte
e Cultura, num valor máximo de R$ 46.399,92 (quarenta e seis mil, trezentos e
noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C stina dos Santos
eLi

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

Nova Santa Bifbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb'or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 0iü
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: DepaÉamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 0810612017, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a contrâtação de empresa para prestação de serviços de
oficineiros na área de orientação de estudos, por um período de 60 (sessenta) dias,
conforme solicitação do Sr. Sérgio Gomes Ferreira, Secretário de Educação, Esporte
e Cultura, num valor máximo de R$ 46.399,92 (quarenta e seis mil, trezentos e
noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0240.2018 - Manutenção da Secretaria de Educação e Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica; 1660;
1670; í680; 1690; 1700; 1710:1720;
003 - Ensino Fundamental - FUNDEB
12.361.0280.2021 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; '1990.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 08 dejunho de2017.

Atenciosamente,

Laurita e Sou Campos
Contadora/CRC 096/0-4

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

Nova Sânta Biírbara, Paraná - E - www.nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
6NOVA SANTA BARBARA I1

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 0810612017

Prezado Senhor,

Em âtenção à correspondência expedida pelo Sr. Sérgio Gomes
Ferreira, Secretário de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a contratação de
empresa para prestaçáo de serviços de oficineiros na área de orientação de estudos,
por um período de 60 (sessenta) dias, num valor máximo previsto de R$ 46.399,92
(quarenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0240.2018 - Manutençáo da Secretaria de Educação e Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1660;
1670; 1680; 1690; 1700; 1710', 1720;
003 - Ensino Fundamental - FUNDEB
12.361.0280.2021 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1990.

lnformo que o objeto da Ata de Registro de Preços n'2812017,
firmada em 1710412017, como vigência por 12 (doze) meses, é a contrataÉo de
empresa para prestação de serviços de oficineiros, inclusive na área de orientação
de estudos. A Cláusula Primeira da referida ata deixa claro que o Órgão Gerenciador
não se obriga a contratar os serviços relacionados dos licitantes vencedores, nem
nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especifica
para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de
condições, porém o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art.
15, § 40, da Lei no 8.666/93.

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

Sendo o que sê apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai tina L itk dos Santos

Setor de Li ções

Rua Walfredo Bittencoun de Moracs, 222 - Cep. 86250-000 - Font Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-ó0
E-mail: llgilgçlo1AlsbúLgoLbr - Nova Santa BaÍbara - Pardná
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PREE:EITUR'A MUNICIPAL DE NOVÀ SANTÀ BáRBÀRA

Àv. Walfredo Bittencourt dê Moraês í' 222, For\e/Eax (043) 3266-8100
CNPJ N.ô 95.561.080/0001-60

E-mail: pnnsbcnsblpf.qSv,b! - Nova Santa Bárbara - Paràná

Parecer jurídico

Solicitante: Departamento de Lícitações

Mandaram a esta Procuradoria pedido de parecer acerca das

providências a serem adotadas para a eventual contratação de oficineiros,

especificamente para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura,

em um valor máximo de contratação de Rg 46.)99,92 (quarenta e seis mil e

trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

t.

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

beneficiário com a pretensa contratação, com caracterização precisa do objeto

e valor máximo a ser licitado.

O procedimento contempla, ainda, a indicação de dotação

orçamentária específica e parecer contábil para fazer frente com as despesas

da contratação.

Ademais, a contratação está devidamente autorizada pela

autoridade administrativa competente.

É o relatório.

il.

lnicialmente, via de regra, as obras, serviços, comPras e alienações

do Poder Público devem ser precedidas da realização de processo

,1
t^^ )

pag\ú/t oe I



0 .lPREFEITIURA UT'NICTPÀL DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀR]A
Av. llaffredo Bittencourt de !4otaes Do 222i Fone/!ax (043) 3266-8100

CNPJ N. . 95.561.080/0001-60
E-mail: pnnsbensb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

administrativo licitatório. Dito preceito decorre, inclusive, de mandamento

constitucional . ln verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eÍiciência e, também, ao
seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de Iicitação pública que assegure igualdade de condições
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos terrnos da lei, o qual somente permitirá as

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à

garantia do cumprimento das obrigações.

Como forma de dar maior eÍetividade a esse normado, o legislador

infraconstitucional editou a Lei n. 8.666193, que cuida, num contexto amplo,

das licitações e contratos administrativos.

A partir da lei geral, outros regulamentos foram sendo editados

pelo Poder Público, até chegar na edição da Lei n. 1o.52o/2oo2 - que instituiu a

modalidade pregão'.

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

melhor se amolda às circunstâncias do caso corrente, eís que o obieto a ser

contratado não exige um processo/procedimento de maior elaboração, por

demais eomplexo.

rA fim de não envolver o leitor em erro, clariíica-se que a modalidade pregão não foi a última a ser

instituída pelO Poder Legislativo. Outras mais fOram e ainda cOntinuam sendo constituídas, como, Por
exemplo, o RDC - Regime Diferenciado de Contratação.

Pógino 2 de 4



!1CIPREFEITUR]à M'ÀIICIPÀT DE NOVA SA}ITÀ BáRBàRÀ
Av. WôLfredo Bittencoult de Moraes n' 222, Folre/Fax (043) 3266-8100

cNP,l N. " 95. 561 .080/0001-60
E-mai1: pmnsbonqb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - par:âná

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

natureza comum, ou seja, cuios padrões de qualidade bem podem ser

"obietivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de

mercado".

Esses elementos, vale dizer, no que tange ao aspecto de

legalidade, tornam possível a adoção do pregão. Nesse aspecto, o TCU, no

acórdão de n. zl7zl o8, aÍirmou:

"A utilização da modalidade pregão é possível, nos termos da Lei

n" ro.5zo/zooz, sempre que o obieto da contratação for

padronizável e disponível no mercado, independentemente de sua

complexidade".

Destaca-se que a Administração "poderá" utilizar dessa

modalidade, e não "deverá" fazê-lo. Logo, é facultativo,

Em que pese isso, dentre as modalidades licitatórias, o Pregão

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

ampla participação de pretensos licitantes, o que converge com os obietivos

licitatórÍos, conforme prescreve o art. 30, da Lei n. 8.666193:

Lein-&666/9i

Art. l" A licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantaiosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da

moratidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do

,ulgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

\-"'- /
eos''Há ae I



PREEEITUR]A MI'NICIPâL DE NOVÀ SÀNTÀ B]ÁRBÀR]A
Àv. !ra1fledo Bittencourt de llorâes Dõ 222t EoI)e/Fax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb . pr . gov. br - Nova Santa BárbaEa - Paraná

Com efeito, esta Assessoria sugere a adoção do pregão para

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

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

ostenta o pregão certa medida de vantagem à Admínistração.

Por outro lado, fica a critério da Administração a escolha da

espécie do pregão que melhor se adequa às suas necessidades, se o pregão

eletrônico ou o pregão presencial, Íicando a critério de iustificação interna.

De tudo quanto se viu, esta Procuradoria opina pela possibilidade

da adoção da modalidade licitatória pregão, podendo ser adotada a espécie

eletrônica ou presencial, estando isso a critério e justificação da Administração.

É o parecer, salvo melhor iuízo.

Nova Santa Bárbara, o8 de junho de zot7.

Gabrie meida de s

Procurado ria J u

rJü

Pógino 4 de 4
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PRBGÃO PRESENCIAL t" 2812OL7, que tem
por objeto a contratâçáo de empresa parâ prestaçáo de serviços de
oÍicineiros na área de orientaçâo de estudos, normatização de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n' 10.520, de L7 /O7 l2OO2, IÊi Federal
n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n"
3.555 de O8lO8l2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2llL2|2OOO e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" O8Ol2Ol7, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

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

Nova Santa Bárbara, 12l06l20l7.

Prefeito Municipal

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

fu"-l
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N' I t5/2017

Data:26106/2017

1/

Av.: WaffÍedo Bittencouí Moraes, 222,2 (43) 326É.1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, a (43) 3266-1033 -
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Novâ Santâ Bárbara - Parâná

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CALTURA

PARA.. .'ETOX DE LICITAÇAO

ASSLINTO..,4BEÀ TA RA D E PROC E SS O LIC I TATON O

O presente tem a finalidade de autorizar Vossa Senhoria a realizar a abeúura de Processo

Licitatório para a contratação de pessoa jurídica para disponibilizar profissionais para desenvolver atividades

de reforço escolar com a finalidade de fortalecer o coúecimento dos alunos quanto às atividades desenvolvidas

no ambiente educacional para o Centro Municipal de Educação InfanÍil Noêmia Bittencourt Carneiro,

conforme dados abaixo:

Item Oficina Horas/aula Período Objelo Valor
0t l2 (doze)

Oficineiros
Reforço Escolar

20 hrs
semanais

02 (doi9
MESCS

Desenvolver atividades de reforço escolar com a

finalidade de fortalecer o conhecimento dos

alunos quanto às atividades desenvolvidas no

ambiente escolar. Aplicação de técnicas de

aprendizagem, leituras, exercícios, trabalhos

individuais e em grupo com objetivo de ampliar e

recu os conhecimentos de sala de aula.

RS 900,00
Mensais.

(valor esse a ser
considerado
como base da
remuneração do
profissional)

Solicito que se mantenha a alteração feita no edital anterior no item que diz, sob a exigência

da entrega da dOcumentação (de oficineiros) no ato da assinatura do contrato com a empresa vencedora do

Pregão.

Seguindo orientâções da Controladoria lnterna deveÍá conter no Edital o "ltem" em que

todas as empresas participantes do Pregâo deverão apresenÍar AtesBdo de Capacidade Técnica.

Sendo o que se aPresenta Para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

t

26L"sL]}
Recebido por:

Nonre

Secretiirio Mun. da Edu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 0igAv.: Walfredo Bittencourt l\,loraes, 222, ? (43) 3266.i222 C.N.p.J. N.o 95.561,080/OOO1-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, e (43) 3266-1033 -

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

JUSTIFICATIVA

Nova Santa Bárbara,2910612017 .

De: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Para: Setor de licitações

Ref. Pedido de Providências. Processamento
Contratação de serviços de oficineiros.

de pregão na modalidade presencial.

Em vista do pedido formulado por esta Secretari4 da contratação de
serviços de ofrcineiros, em vista, ainda, de parecer jurídico lançado em início de processo
licitatório, respeitosamente, requer-se providências no sentido de que o feito seja
processado sob a espécie presencial, visto que a região contempla vários fomecedores do
objeto, conforme orçamentos para estimativa de preços anexos ao processo, e mais, com
a adoção da espécie eletrônica, há riscos de que fomecedores de lugares longínquos se
avenfurem em prestar os serviços, contudo o valor da contratação é pequeno, em que há
cÍlsos que se quer poderá fazer frente com as despesas de locomoção.

Dito fato, aliás, pode ocasionar grande desgaste administrativo, provindo
de uma não descartável necessidade de rescisão contratual, precedida de processo
administrativo, bem como a feitura de novo processo de licitação.

Diante do exposto, requer-se atenção no sentido de que seja utilizada
espécie pregão presencial para contratação de serviços de oficineiros.

Atenciosamente.

qndo
Prefeito Municipal

/

Recebido por:
sinaturaNome

& D6('
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PREFEITURA MUNICIPAL -:oíD
l[*] NovA sANTA sÁnaane

ESTADO DO PARANÁ

Avrso oe ucrlÇÃo
pnecÃo PRESENcTAL n.o zgtzolT

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos
14107t2017.

Envelopes: Até AS 'l3h30min. do dia

Preço Máximo: R$ 46.399,92 (quarenta e seis mil, trezentos e
noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obÍldas em horário de
expediente na Prefeitura lrtlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de Arloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 2910612017.

Marco lo de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 080/2017

?1
r!

óL lt
of tl

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

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

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
oficineiros na área de orientação de estudos.

lnicio do Pregão: Dia 14107120'17, às 15h30min.

:?
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PREFEITURA IVUNICIPAL
0:nNOVA SANTA BARBARA

ESÍADO DO PARANA

pRecÃo PRESENcIAL No 2Bl2017
Processo Administrativo n.' 5812017

Senhor licitante:

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

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

Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 08012017

M

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100' X - E6.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or'gov.br



PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 02i
ESTÂDO DO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL NO 28/2017
Processo Administrativo n." 581 2017

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiros na área de
orientação de estudos.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

ou pelo tel/ fax:

aos I 12017

Carimbo Padronizado da Empresa

2

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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II,>k].i IVOVA SANTA BARBARA
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n Í1

pRecÃo PRESENcIAL No 28/2otz
Processo Administrativo n.' 5812O17

lrctracÃo ExcLUstvA pARA MICROEMPRESA E EMPRES A DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVID UAL (MEr) tLC 147t2014t.

ABERTURA oe ucrraçÃo

Abertura: Dia 1410712017, às 15h30min.
Protocolo dos envelopes: Até às í 3h30min, do dia 14107120'!.7.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria no 08012017 , do Senhor Preíeito Municipal, torna público que fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, Por ltem,
que será regida pela Lei 10.520, de 17 .O7 .02, Decreto 5.450, de 31 .05.05 e,
subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para contratação de empresa para
prestação de serviços de oficineiros na área de orientação de estudos, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

No dia 14/07/2017, às 15h30min, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Bairro Centro, Nova Santa Báúara - PR, será feita
a abertura do certame, sendo que as empresas participantes deveráo apresentar envelopes
fechados e indevassáveis até às í3h30min. do dia 14lO7l2O'17, contendo documêntos e
proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes,222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

í. DAS COND|çÕES DE PART|CTPAÇÃO
í.1. Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte eiou Microempreendedor lndividual (MEl):

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

respectivos atos constitutivos;

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

Anexos.

1.2.3. Para fins da aplicação do artigo 48, § 30 da Lei Complementar '12312006, entende-se

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

licitante habilitado.

í.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social náo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregão;

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

seja promovida a reabilitação perãnte a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob Íalência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;

-)

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb-or-sov.br - www.nsb
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d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 30 e parágraÍos da Lei Complementar n.o í 23106.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, na
contratação de empresa para presteção de serviços de oÍicineiros na área de
orientação de estudos, conforme descrições constantes neste edital e seus anexos.

3.1
or

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

4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 2' (segundo)
dia útil anterior à data Íixada para a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer

cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome complelo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão

social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,

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

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às í7h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:

licitacao@nsb or. o OV br
4.1.2. CabeÁ ao pregoeiro decidir sobre a petiçáo no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não seráo conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.
4."1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será

designada nova data para a realizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1. Esta lici cão é exclusiva Dara pa rticiDacão de microempresa e em presa de

DOTAÇÔES
ExercÍci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2017 I OOU 06.002. 1 2.361.0240.2018 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
2017 to/u 06.002. í 2.361 .0240.2018 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
2017 1680 06.002.'1 2. 36í .0240.20 18 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 1690 06.002.1 2.361.0240.2018 107 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio
2017 1700 06.002. 1 2.361.0240.2018 114 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio
2017 Do Exercício1710 06.002. 1 2.36í.0240.2018 117 3.3.90.39.00.00
2017 1720 06.002.1 2.361.0240.2018 136 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 '1990 06.003. 1 2. 36 í . 0280.2021 102 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Dequeno porte . oualiÍicadas como tais nos termos do artiqo 3o da Lei ComDlementar

n.o 123/200 6. com as alteracões da Le i Complementa r n." '14712014.

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.br
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6.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte:

5.2. 1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representaçáo, no País, de pessoa iurídica 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 diíerenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 'Í0% (dez por cento) do capital de outÍa
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;

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

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizaÇão ou de
previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento

de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO,

deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitaçôes da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min, do dia 14107120í7, contendo no anverso

destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

5

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100' E - 86.250-000
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lH.l
.=S=iÊ-t-

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.
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6.2. Não será aceito. em qualquer hipótese, a participacão de licitante retardatário,
considerado este. aouêlê oue aDresentar os enveloDes após o horário estabelecido

ENVELOPE No 0l - PROPOSTA DE PREçOS
RazÃo socnL / cNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
pRecÃo PRESENcTAL N" 2gt2o17
ENVELOPE N.02 - HAB|LITAÇAO
RAzÃo SocIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃo PRESENGIAL N. 28120,17

mesmos com

7. DO CREDENCIAIT|!ENTO
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 representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

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

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

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

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentação, ao Pregoeiro, de documênto que comprove sua identidade, para que

possibilite a conferência dos dados com os documentos inÍormados 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.

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

Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apÍesentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no

6
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presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na
sessáo do pregão, 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. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.
7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

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

7. 10. Conforme previstos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória
dessa condição, através dos seguintes documentos:
a) certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, documento
equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data náo superior a 30 (trinta) dias.

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

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

no Envelope 't - Proposta de Preço.

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

8.1.1. 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 informaçóes constantes na proposta impressa;

8.1.2. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de

preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas

informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

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

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descriçáo dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l)

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta

ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

7
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Í) Prazo de prestação dos serviços de no máximo 02 (dois) dias a partir da solicitação
emitida pelo Município;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponênte.

8.3 - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassifi cação da propostâ;
8.4 - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
8.5 - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.6 - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrênte nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
8.7 - Não serão levadas em consideraçáo quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificaçóes exigidas;
8.8 - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.Dr.oov. br. na guia Licitações/Pregôes, ondê também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas gue disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.9 - a Propostâ de Preços Impressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 01;

8.í0 - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execuçáo;
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informações sobre a qualidade e característica dos serviços prestados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissáo 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

prestação dos serviços licitados.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br l'l r. v.br
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9. DA APRESENTAçÃO DOS OOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item '10), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgáo
da imprensa oÍicial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
9.1.1. Quando o certiÍicado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
Iicitante responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.í. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.
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9.2.2. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à filial, 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 mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Prêgão 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 emissáo.

10. DA HABILITAÇAO:
í0.1. REGULARIDAOE FISCAL E TRABALHISTA:
10. 1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação del
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
íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 1 1 da Lei Federal n." 8.21211991, às contribuições instituídas a titulo de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade Íiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos /
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.1 .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Íributos/
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei,

10.1.4. Prova dê regularidade perantê o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,/
mediante apresentação do Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

1 0.1 .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) medianle a./
apresentaçáo do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

í 0.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, -mediante a apresentaçáo de Certidão Nêgativa ou Positiva com EÍeito de Negativa (CNDT),'
nos termos do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

lei 5.452, de 10 de maio de 1943.

í 0.2. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
'10.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso )üXlll do ar1.7" ,/
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do art.27 da Lei n.8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de

1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.2.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esíeras, podendo ser utilizado o modelo

do ANEXO Vll.

Nova Santa Barbara, Paraná - B - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br r br
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10.2.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.2-4. Declaração dê não perentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

,I0.3. PARA COMPROVAçÃO DA CAPACITAçÃO TÉCNICA;
"10.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atestado fornecido por
pessoa jurídice de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa quanto ao objeto da presente licitação, Não seráo aceitos atestados de empresas
que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

í0.4. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

10.5- As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser aprêsentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.

10-6. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

1o.7. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaçáo em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitaçâo da licitante.

10.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

'10.8.1. 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 regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissáo de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão

negativa.

í 0.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste

edital, sendo facultado ao Pregoelro convocar o autor do menor lance seguinte aos já

convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada

a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério

de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

Nova Santa Bárbara,Paraná - E - E-mail - a sb. v.br - www.nsb.or.qov.br
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10.9. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado
o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissóes,
devendo estar válidas na dala do recebimento dos documentos de habilitação.

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

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

1'1.2. 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.

1 '1.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitaçáo, subitem 7.9 deste Edital e

após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

1í-4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

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

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

1 í .6. í . Seráo corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal

presente à Sessão 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 gerarão a sua desclassificaçáo,
pois poderáo ser preenchidos para a autorização de fornecimento.

í 1.6.5. 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.

'1 '1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

1 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio

para determinação da ordem de oÍerta dos lances.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br ov.br
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11.5. A desclassificaçáo da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da íase de lances verbais.
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11.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 5olo (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,
poderáo os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

1í.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço

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

1í.í3. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apÍesentar novos lances.

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

11-í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à

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

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitaçáo
fixadas no item 9 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO e

item 10 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

11.17. Se a oferta náo for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

1í.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaçáo, proceder-se-á na forma do

disposto no subitem 1 'l .17.

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

o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado

vencedor.

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.
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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.

lii:
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1 1.21 . 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 documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, êmissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item í 0.7 deste edltal.

'1 1.22. 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 DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item íO - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

declarada vencedora. deverá apresentar s a proposta com os valores devidamente
aiustados.

11.27. Podetá 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 sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

'1 1.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,

ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

meio eletrônico de comunicaçáo à distância aos que indicaram representantes e aos que se

ausentaram após abertura da sessão.

11.29. 

^ 
licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de

recorrer, será devolvido, ainda íechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

11.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO

apresentados pelos demais licitantes, até a execução definitiva dos serviços licitados. Após

inutilizará os mesmos.

11.31. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.
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11.26. No orazo de 01 (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante

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

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

11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedoÍa a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.
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í2. DA ADJUDtcaçÃo E DA HoMoLoclçÃo
'12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
Item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste
Edital.

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

12.3. Após a declaraçáo dos classificados e náo havendo manifestação dos licitantes quanto
à intenção de interposiçáo de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

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

í3, DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razôes em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo
Pregoeiro.

'13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razóes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso Xvlll, do art. 4" da Lei n' '10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitaçóes, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacaorônsb.or.oov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciaçáo e decisão, no przvo 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 Licitações do site

www.nsb-pr.qov. br.

í4. DO CONTRATO

14.1- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as

mesmas condições de habilitação;

14.2- Quando o proponente vencedor náo apresentar situaçáo regular no ato da assinatura

do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para

t4
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14.3 - No momento da assinatura do Contrato será exigido da empresa licitante
vencedora os documentos abaixo:

14.3.1 - Comprovação de capacitação dos profissionais que prestarão os serviços, conforme
exigido no anexo l- Formação necessária: Magistério completo ou Licenciatura em
Pedagogia (Cursando).

14.4 - O contrato terá vigência de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

í5 - OBRTGAçÕES DA CONTRATADA

15.1. Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente
instrumento e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta e no
Anexo I deste Edital;

15.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração, nos termos da Lei 8.666/93;

'15.3. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, de acordo com as
especificações constantes da proposta e/ou instruçóes deste Edital e seus anexos.

15.4. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou
morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução da prêsenle licitação,
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;
15.5. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato;
15.5. í . A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, Íicais e

comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do contrato;

15.6. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a

execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes,

tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas dê segurança no trabalho e

previstas na legislação especifica; encargos sociais, tributários, previdenciários, Íundiários e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitaçáo, por mais

especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quâis ficará
única e exclusivamente responsabilizada;

15.7. Custos relativos a deslocamento, para transporte dos profissionais, serão por conta da

Contratada, observada as normas de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo

nenhum ônus à Contratante;

15.8. Comunicar expressamente à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a quem

competirá deliberar a respeito, toda e qualquer situação anÔmala no decorrer da execução

do objeto da presente licitação.
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í7. DO VALOR
17.1. O valor total estimado para esta licitâção será de R$ 46.399,92 (quarenta e seis mil,
trêzentos e novênta e nove reais e noventa e dois centavos), podendo ser adilado de
acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

18 - OO PAGAMENTO

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

8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuiçôes devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
18.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.
18.3. A PreÍeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizaçóes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregão Presencial-
18.4. Os pagamentos só serão efetivados ao Contratado desde que ele comprove,
documentalmente que realizou a remuneração de cada oÍicineiro, no valor mínimo de
R$ 900,00 (novecentos reais), por proÍissional.
18.5. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendentê de liquidação
qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correçáo monetária.

í9 - DAS PENALIDAOES

19.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a inÍração, estarão
sujeitas as seguintes penalidades:

19.1.1- Deixar de apresentar a documentaÇão exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

19.1.2- Deixar de mânter a proposta (recusa injustiÍicada para contrataÍ); suspensão do
direito de ticitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10/o sobre
o valor total do empenho);

'19.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: adve ência;
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Ad.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, náo celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou comeÍer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a gue se reíere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais comina ões / s
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19.í.4- Multa de í% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na prestação dos serviços, sem prejuízo da possibilidade
de rescisão unilateral do contrato pela Administração ê da aplicação das sanções
previstas neste edital e na |egislação inicialmênte citada;

19.2 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçôes da contratante, pela
contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

í9.3 - O descumprimento parcial ou total das obrigaçóes, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de Íorça maior,
devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

20 - DrsPosrçoEs FrNAS

20.1 - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, dando
ciência aos participantes, em despacho Íundamentado, sem obrigaçáo de indenizar (art.49
da Lei Federal 8666/93).
20.2 - Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitaçáo serão
prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cento, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000.
Fone: 43-3266-8100 ou por e-mail: licitacao@nsb.or.qov.br. O horário para atendimento é de
segunda a selita-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às í7:00 horas.

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

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

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

20.6 - A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos os termos deste
Edital.

2í. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
21 .1 . ANEXO I - Termo de Referência;

21.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

21.3- ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

2í.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

2í.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

21.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
2"1.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;

2í.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;

21 .9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.

21 .10. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;

l7
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21.1 1. ANEXO Xl - Minuta do Contrato.

22. DO FORO
22.1. Fica eleito o foro da comarca de são Jerônimo da serra - pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas
oriundas desta licitação.

Nova Santa Bárbara, 2910612017.

o
Prefeito Municipal

unes
tro

Portaria n" 08012017

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREGAO PRESENCIAL NO 28/2017
Processo Administrativo n." 5812017

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Do Objeto e Valor Máximo

2.í. Tratâ-se de oficinas de orientação de estudos para desenvolver atividades de reforço
escolar com a finalidade de fortalecer o conhecimento dos alunos quanto às atividades
desenvolvidas no ambiente escolar, com aplicação de técnicas de aprendizagem, leituras,
exercícios, trabalhos individuais e em grupo com o objetivo de ampliar e recuperar os
conhecimentos de sala de aula.

3. PRE O ESTIMADO:

4. DO PRAZO DE EXEGUçAO
4.1. O Wazo para início da prestação do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da

assinatura do contrato.

5. DO LOCAL DA PRESTAÇAO DOS SERVIçOS

5.1. Os serviços deverão serem prestados no Centro Municipal de Educação, lnfantil Noêmia

Bittencourt Carneiro.

6. TNFORMAÇOES ADICIONAIS

6.'l Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

l9
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LOTE: í-Lote00t
Preço
máximo

Preço
máximo
total

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade

2,00 MESES 23.199,96 46.399,92I 7250 Oíicina de Orientação de
Estudos. Sendo 12 (doze)
oÍicineiros, com carga horária de
20 (vinte) horas semanais cada.
Formação necessária:
Magistério completo ou
Licenciatura em Pedagogia
Cursando)

46.399,92TOTAL

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mail - lici n b r ov.br - www.nsb=or.qov.br
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1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de
serviços de oficineiros na área de orientação de estudos, para suprir as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Culturâ, conforme especificaçóes abaixo
relacionadas.

2. ESPECTFTCAçÕES DOS SERVTçOS
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ANEXO II

ED|TAL oe pneoÃo pRESENctAL No 2a!2o17

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP2820í7_ANEXO2_ARQUIVO Dlc|TAL DE PROPOSTA.est

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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ANEXO ilr

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2812017

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

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

2l
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 2812017

ANEXo tv- rNSrRUÇôES PARA PREENCHtMENTo DE pRoposrA

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

para a digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

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

PP2820í7_ANEXO2_ARQUIVO Dlc|TAL DE PROPOSTA.es|

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 PP2820í7_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI. 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

Clique no botão f

,t:D

EsProposta

La* 
| n"ar*rs*iç.. I

.---tr- g'-
Qua.ta, 30 de lôrEÍo de 206 Eolbldlo trtãnõ - §eíi.eqjdôrE.cc.n.br vãrãor 1.1.0.3
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E localize o arquivo PP2820í7_ANEXO2_ARQUIVO DtclTAL DE PROpOSTA.esl.

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

Clique no botão S Dados do Jornecedor

Vai abrir a janela:

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

Clique no botão i ... .... H. E-"-qs:-"sertç,...-...i

Abrirá a janela:

titiiii-
lir UNIIB 317 r-r!!0

lP,áuir,. M*icir€r d" tbÍ*ã

ra* 
| aoaa*rs*;"" I

Í- ,ooe

N! Liáôção tslcí.ô

. qrdta, 30 d. JaEio d.2fi18

ê oua* ao !on'"."ltl

I aq,Dt"- 55t""u-;;;ã;.;t

(i fmirião de Proposlà ErEB

IAv BRÀSL

Cidade'

IElPoBÀ

F,1"é c-l;d.

lPBl fíF-

E r"*'.

Fn!

Fsrrss,

A@'ciô

I- 348- lí-

Endeíeço'

Ce uhr

Bôiro

E.Êil

ESPüNAOA

!3 S9S3 3933 ss.3ss9-ss9s

9S.333S.3S339

Cidáde

l8 PoÊa :1,,01/2000

86200.000

ls9.s9s sss/sssg.sE 33!S33S33

FE-
a Eísicà a. Júídica

: Pes.oa 

-

F""s""@.-p,"""1"d"""r'
CNPJ ' lnsã(:ão Elt.dJd lnscíição Muniêpál NMê do co.nôdd

Iss.sss.-sgss

t-88
IJE : Cmtà Oàta dê ôtdürà

UF' CTP

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mail - lici b. r br - srwr,.nsb.pr.gey.h

-1- )

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

.I;r Dados do fornecêdoÍ

IEMPBESa r EsTE

I

iIs,t I



0i""r,,

CPF

lse.ssss,ssggs

tr-l IB62mm

N'rl'âro C-oíd.iêito

UF' CEPCidàde'

Cidàde T d

rêprâsnlütàêal! esêt€{re cmú

p6é sàr6

pv ercrr

Bôio

Ic-r"
E.rÍ'd

Íi R€pr€iGnl.nle

Itrj
=JF=E-

PREFEITURA MUNICIPAL
043

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

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

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

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

cada produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão:
qtÇ ImprimiÍ propostà

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

§l Qravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

Fàbà2

irlá

lF"Í"i."" h1,*t!"1 d" lbo,ã

001

!02 SEFVICO DE Iífu DE O8BÂNÀVIÂTURÁDO CNFI

Nt Llrsáo Exêicíci.

f mr5 f*ffi

PÍêso TotC do Lot€i 3@,0o0

258.0000 FBb,i.à l1IMO PAA

1.0m0 uN

ã5.m0
{5.m0

255.n00!

45_00ú!

6 oua- ao l*n"oa. ü Q,r"ar p,opora

Eqüphno sirtêm.r - M.âq]idàôo,ccrn,b.ql.rtà, S de lôntE rb ãm

Í! s",

vüdb:1,1.0,3
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O arquivo foi gerado com sucesso!

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

"PP282017_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

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

em contato com o Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbarâ/Pr -
Fone (43) 3266-8í 00 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

Proposta gravada em Cl\ProFostB,esl !ll

ioKi

{/

B

nsb br
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PAPEL TIII'IBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial No 2812017

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ

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

no , declara que "ÁÍende 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.

Assinatura
Empresa
Representantê Legal
Cargo
RG
CPF

26
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PAPEL TIMBRAOO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DEcLARAÇÃo euANTo Ao cuMpRtMEruro Às NoRMAS RELATTvAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 70, lNC. XXXil DA CF)

Pregâo Presencial N' 28/20í 7

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

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

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lêgal
Cargo
RG

CPF
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 28/2017

A (empresa)......... estabelecida na

.., no ..............., inscrita no

CNPJ sob no Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N' 28/20í 7,

instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Zó

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro' Él 43. 3266.8100' X - 86 250-000
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NOVA SANTA BARBARA

A

ESÍADO DO FÂRANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçAO DE FATOS TMPEDTTTVOS

Pregão Presencial No 28/2017

(empresa)

inscrita no CNPJ sob no

estabelecida
na no

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG
CPF
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Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No28 /20í7, sob as
penalidades legais, que não ocorreu Íato superveniente impeditivo de habilitar-nos para

a presente licitação.
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PREFEITURA N,,IUNICI PAL 0(9
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PÂRANÂ

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

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregáo Presencial N' 2812O17

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o

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

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara

em licitaçáo na modalidade Pregão Presencial No 28/2017, para contratação de empresa
para prestação de serviços de oficineiros na área de orientação de estudos, podendo

Íormular 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,

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

30
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Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

DECLARAçÁO DE NAO PARENTESCO

Pregão Presêncial No 28/20í 7

_(nome da empresa)
ono

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

(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no , DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 28/2017, 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 Licltações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - nsb v.br - www.nsb .or.sov.br
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PREFEíTURA IüUNICIPAL 051
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO OUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNtctpAL DE NovA SANTA aÁRgana E A EMpRESA

Referente Pregão Presencial n.o 2812017

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 2812017, de um lado, a PREFEITURA OO ltrtUtttCíptO DE NOVA SANTA
eÁRgARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova
Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo,
brasileiro, casado, portador do R.G. oo _, SSP/PR, C.P.F. no residente
e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de
outro lado a empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOM EREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condiçôes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente licitaçáo tem por objeto a prestação de serviços de

oficineiros na área de orientação de estudos, conforme consta da proposta apresentada
no Pregão Presencial n.' 2812017 e especificado abaixo:

<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Presencial n.o 2812Q17 - 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

)z

ANEXO XI

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIçOS
Os serviços deverão serem prestados no Centro Municipal de Educação

lnfantil Noêmia Bittencourt Carneiro.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 4i. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr'gov.br
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PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DÔ PARÂNA

suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua períeita execução.

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

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

CLÁUSULA QUARTA - Do PREÇo
Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

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

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços,

mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidâo 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 Dívidâ Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

PARÁGRAFo ÚNtcO - Os pagâmentos só serão efetivados ao
Contratado desde que ele comprove, documentalmente que realizou a remuneração
de cada oficineiro, no valor mínimo de R$ 900,00 (novecentos reais), por profissional.

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

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

PARÁGRAFO ÚHlco - Quando o vencedor der causa a rescisão do

contrato, além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do

contrato e demais penalidades previstas, fica sujeito a uma das

seguintes sanções.
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento

de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
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NOVA SANTA BARBARA
ESIADO OO PARANA

punição ou, até que seja promovida a reabilitaÇão 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 SÉIMA. DAs SANÇÕES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações

assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da Iei

civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a

título de cláusula penal, pelo valor de 20o/o (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação orçamentária no
<DOTACOES. CONTRATO#T>

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE V|GÊNCIA.
O presente contrato terá validade até 60 (sessenta) dias, contados a

partir da assinatura, podendo ser prorrogado por igual, a depender de acordo entre as
partes.

GLÁUSULA DÉGIMA. DO PRAZO DE EXEGUçÃO

O prazo para início da prestação dos serviços é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 BârbaÂ, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Eric Kondo

Prefeito Municipal

<FORNEC EDOR.CONTRATO#T&NOME>

Responsável pelo acompanhamento do contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL

NO A SANTA BARBARA
EST'ÀDO DO P,1RANÁ

P()llTÀRlÂ N" 080/201?

\OIII:ÂIT

- Prcgociro: )Iarco,\

An.l" - A CurnissAc' de Pregão. conlposla pelos scguintes nlenrbros

lônio dc rlssis Nuncs - CL/RG L33 1.50ó-92-SSP/l,Ri
- Suplente: Nlônic:r Íia Proeíç! iUrrlins da Cooceiçâo - CllRG n" 10.450.:0?-5-SSP/PR.

- Equipc de Apoio: E ine CrisÍina Luditk rlos Santos - CUR(; n' 9. 144.:2?-2-SS P/PR;
- Suplente: Marir J

- Equipe de Apoio:

Run Walfr€do B
Bárbnrâ.

áál

Rczende - CI,'RG n" 9.170.? l4-4-SSP/I,R.

iny Simere Sotlo - CI/RG n' 9-257.282-0-SSP/PR;
- SuplErrtei Angelilx livcira r\Iarains Pereiro - CVRG n" 7.099.607-3-§Sl,/l,R;

2o - llsla ponaria enlra em vigor nesta data. revogada.s as disposiçóes

enl conlrano

Nora Santa Bírbara, 07 dejunho dc 2.017

l'refeito Municipal

dâ Momes n" l2:. CêntÍo. t {i. 12óó lll2. 
= 

- 86:50-000 - Nora Santa
- Q - Ernail - licitrcaorônsb.or. sol.bí .- site - §.1!!.!§tr !IJ3r!.br

Nova Santa Brárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.pov.br - rvu l .nsb.
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2910612017

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do
Pregáo Presencial n' 2812017, cujo objeto é a contratação de empresa para
prestação de serviços de oficineiros na área de orientação de estudos, visando
atender às exigências da Lei Federal no 10.520, de 1710712002, Lei Federal no 8.666,
de 2110611993, Republicada em 06i07/1994, Decreto Federal no 3.555 de
08/08/2000, Decreto Federal no 3.697, de 2111212000 e demais legislações
pertinentes.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosame

Elaine Cris na Ludi Santos
õ rde ço

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

tt (ls
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05?PREEEITUB"A MT'NICIPÀL DE NOVÀ SÀÀITÀ BARBARA
rêdo Bittencourt dê Mor:aes n" 222, Eor.e/Êax (043) 3266-8100 - CNPJ

N.. 95.561.080/0001-60
E-mai1: prrIlsbGnsb-pr-gov.br. - Nova Santa Bárbara - Paraná

Tanto o edital quanto a minuta do conrato correspondem aos Íeclamos

legais e principiógicos aplicáveis à espécie.

Particularmente, a minuta de contrato ostenta bastante clareza em seus

termos, constando, entre outras, cláusulas que estabelecem: a) o objeto e seus

catactetes; b) o regime de execução ou forma de fomecimento; c) pteços e condições

de pagamento; d) prazos; e) direitos e deveres dos pactuantes; tudo de acordo com as

disposiçôes do att. 54 e seguintes da Lei n. 8.666/93.

Com efeito, esta Procuradoria extetna manifestação favorável à

aptovação dos instrumentos de vinculação, balizando, assim, o ptosseguimento do

feito.

E o parecet, quc submcto a melhot intelecção.

No'r-a ta Bârbara,29 de iunho de 2017.

Almei JesusC

P
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Hodalidade. pregão

Número edital/pÍocesso* 58/2017

Mural de Licitaçóes Municipais

05s

TCEPR

Vctar

Detalhes processo licitatório

Arnr 2617

No llcitação/dispeisa/irÉxigibilidade* 28

EntÍdade Executora f4UNICÍptO DE NOVA SAMIA úRBARÁ

r.ô. prov.nientês de org..i.mor intc.n..lonà13/multilõt.rais d. créd

InstituirÉo Financeira

Contrato de Empréstimo

DescÍi$o Re*rm'nia do Objeto. 666621666 6q .mpresa para píestôção de s€Ív4os de oficineiros na área de

oríenbção de e§udos

Foíma de Avalaçáo l\íenor Prêço

Dotação Orçamentlrià' 0600212361024020183390390000

Preço máxiího/RêfeÍêncià de preço - 46.399,92
R$'

Data de LàngÍneflto do Edif,i ZglWlZOtl

Datô dà Abeíturô das Prof,<tfrs ,!.lOTpOfT

Dàta dá Abêrbrà das Ftopostas

Datà C-ancelârnento

,(: 4271s12e58,0 (Looout)

Data RegisLo

Dôtâ RegistÍo

https://servicos.tcê.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1

I
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D(SPENSA DE L\C\'ÍACÃO ito 26/2017

De acordo com o-procedimento administrativo instaurado pêlo Municipio de Nova Santa BárbaÍa, objeto do píolocolo n0 63/2017, reÍerente ao pÍocesso de dispensa
de licitação, para AQUISIçAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, conÍorme solicitaçâo Íeita pela Secrelâriâ de Adminislrâção, e sendo atendidas as nomas hgais
peÍtinente§ e na ÍoÍma dos artigos 24, indso ll da Lei 8666/93 e posleriores alteíaçóes, caÉcleÍiza-se a rcfeíida dispensa de licitação.

Nova Santa Báíbaía PR. 30/06/2017.

Eic Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

avrso DE LrctÍacÃo
PREGAO PRESEN N" 27l2017 - SRP

Objêto: Registro de prêços para êvênlual contratação de empresa para píeslação de sêíviços dê oficinêhos no Espaço Conviver - Sêrviço de Convivência ê
Foítalecimento de Vínculos.

Tipo: MenoÍ preço, por item.

Recebimento dos Envelopes: Até às 13h30min. do dia 1410712017.

lnicio do Pregãor Dia 14/072017, às t{ho0min.
Preço máximo: R$ 

,l25.459,00 (cênto e vinte e cinco mil, quat ocenlos e cinquenta e nove íeais).
lnÍormâcõês ComplêmenleÍê§: poderão ser obüdas em horáio de expedienle na PÍeÍeilura l\4unicipal de Nova Santa Báóara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no

222, pelo Íone: 43-326M100, por Email: !d!a!Aq0!§U,!tggú ou pelo site !4!Lqq!.pgqLEI

Nova Sanla BáÍbaÍa, 29106i2017

Maíco Anlónio de Assis Nunes
Pregoeüo

Portaria n'080/2017

AVISO DE LIC

PREGÃO PRESENCIAL NO 28/20í7

Objeto: Conkatação de empresa para prestação de serviços de oficineiíos na árêa de oíiêntâção de êsludos.
Tipo: Menor pÍeço, por item.

Recebimento dos Envelopes:Até às 13h30min. do dia 1410712017.

lnicio do PÍêgáoi Dia 14/07,20í7, às 'l5h30min.

Preço máximo: R$ 46.399,92 (quaÍênta e seis mil, trêzentos ê novênta ê novê reais e noventa e dois centavos).
lníormacõ€s Comnlemenlãres: podeÍão ser oblidâs em horário de expediente na PíeÍeitura Municipal de Nova Santa BáóaÍa. sito à Rua Walííedo BittencouÍt de Moraes no

222, pelo Íone: 43-3266-8100, por Email: licitacao(ônsb.pr.qov.br ou pelo site w''"!"r'.nsb ,r.oov.bl

MaÍco Antônio de Àssis Nunes
Píêqoeiío

Fotuíia n'080/2017

- ayrso DE LrclÍAcAo
PREGAO PRESENCIÀL N" 29/2017 - SRP

Objêto: Rêgistro de preços para oventual aquisiçáo dê pneus, câmaras de ar e píotetores, parâ manutenção dos veiculos da Írota municipal.

Tipo: Menor preço, por ilem.
RECEBIMENTo DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 03/07/2017 às 07h59Ínin do dia '!7/07i2017.

-{3ERTURA DAS_PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do diâ 17/07/2017.
,lClO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREçOS: às 09h00min do dia 17i07/2017.

LOCAL: www.bll.oro.br "Acesso ldentificado no link ' licitôções,
Preço máximo: Rt 390,557,32 (trezenios e noventa mil, quinhentos e cinquenta e sêle reais ê trinla e dois centavos).
lnformacões ComplementaÍês: poderão ser obtidas em horáÍio de expedienle nô PrÊíeituía tJunlcipal de Nova Saôla Báóara. slto à Rua WalÍedo BitlenmuÍt de Moraes no

222, pelo íone: 43-326ffi100, por Email: liciiacao@nsb.pr.qov. br ou pelo site u{! !n!it!.qQ!-r

Ncla S, , I . ...ra l. ,i ii'.i

Mârco Antônio de Assis Nunês

PÍe!oeiío
PoÍtaíia n" 080/2017

RES0LUç49 ç M4§l!98_.I:qs l?017

SÚlrtULA: Dispõe sobrê o lermo de Adêsão lncen vo lV Familia Pêranã.riie € Recurso SIFF.

O CONSELIIO litUtllClPAL OE ASS§TÊNGA SOCIÂL - CllAS, usando das alíbuiçôes que lhe sào conÍeíidas peh LeiMunicipalno 691,m13. ConsideGndo a delberaÉo
da 8" reuniáo exlraoídináia realizada m dia 30 de junho de 201 7.

ÁESOLVE:

Aít lo O cons€tÍE Munidpalde Assistência Socialno uso de suas atÍibu ções legais. âpíova o Temo de adêsâo lncêntivo lV FamÍlia PãÍanaen§ê ê Rêcunio SIFF.

AÍI ? Esla le.soluFo êntsa em vigor na data da sua publicaçáo, revoganac ; jiisiçóes êrD conlíáÍio.

Nova Sanla Barbarã, 30 de i.rnho 2017.

Zilda Oliveira.
Fres.lEr.te/ Cl!1ÀS

Diário OÍicial Eletrônico do Município de lijva Santa Bárbara
RuarWallíedo EitlencouÍl de Moraes n' 222 Cenlro

Fone/Fax: (a3) 3266-8100
E-mail: diâÍiooÍicial@nsb.pí.qov.br - Sile: www.f s5.pÍ.!úv.br

www.ÍanspaÍenciapaíana.com.bÍ/doenstl
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Conü-àtaçáb ds sêívlços lécnlcos de €ng?nhaíia ê
ToÍna6 d€ Pí.ço n' 42017 -
dêlonho. quê Âpóa â anál§3 e

:(Is'.ré-s§. pubrique-s€
22011
sso - PÍêt lto lÍunicip.l veriíicaçÀo de documênteÉo de habirilâÉo, d€cidiu hâtilalaÍ r 3e§uinre

p.opomn!ê:

/2017 ÂNEXO Xt-dâ lci059n006
E YALORES

Tegpaeú
ROORIGO YOSHIYUXI IIAMAO^ - ME, CNPJ tr' 1l.A54.9!2/000166

o
cg

i3

].3r rt
aa

E ir.tilil, . rêgoin!. Éorôô..í.

NoE t CAVAICÀNTE LTDA - ME CNPJ n'1a.907.519/ú@1-l0

397i

Catuíi:a oüúo3sin. $,! dênlÍo do p.ezo d€ 5 (drco) d!§ úllit cdlla{bs dâ
drlô dcalê êôlal. â cofiÉ6áo dê litlrçãô deâ i{ar & r69acfio p.o.â3.ro
li.í.táíb. ! $âqler É@oíentr qre so !Í{, p.€iudEad4 p€Íe i{ü9(r!(ro do
rêc1rÍ30,

!,lot.â Ssnt! Sâbâra, 29 d€ iunho ô 201 7.
Sllvio Ro3â ó. Um. . Píesl.l.nt..l. Coml3rlo da LlclLÉo

ll..1. Jo6ê R.z.nd. - U.mbÍo
Uá.çoAntônio clrAaals Nun.3 . lr.mbío

avrso oÊ uctÍaçÂo PREGÀo pREsEàtchL rf 2612017
Obiêto: Locáçâo dê bíi.nu€do6 iÍíaDti3- I'po: M€nd píEço. poÍ it!Ín.
R!..t n|€ úo do6 Env€lop6s: Âró às O!h3&úr. do di. r 7/O72Or 7.
lÍÍdo do PÍ€gào: Oia 17m7Í21 7. às t OiúoírÍn.
Pr6ço dáúÍno: Rt 5.ú66.6S (dnco mil, t€ss€íÍa o reis rea,iii !€6.dnla o oito

csnr.vos). lobrlnôsôcs ComplaÍnêrt ês: poderào !êr úlbas am hoáÍb d€
arrqdiênt6 ír3 PÍêLiuíã MÚliipd dê Nov. Sanlâ Bárb.râ. silo à Rua $râlfuo
Silt Írcourl d. Moíâor n'222, pclo íone:43-3266-8100. poÍ Émail
lidt..rrAr$.n 6v.hÍoü pôlo.lê EUa!$t{ÍI§tabr

tlovâ Sanls 8arb.râ, 29rc62017.
llãrco ÁnúÍlo d. A..b I'lun . - Pr.goâko . PoÍt rl. n' 0E0nfi7

AYISO êE UCÍTAçÀO PREGÂO PRESETCIAL N'2720í7 .sRP
obieb: Regi§lro d€ pÍoços pa.a sv.nlual conlrâlâÉo d. enroÍose Dera

pío3ls@ dâ s€íviços de oíicineiíos no EspBço CãMvôí - S€rvr;o d! CóovivüíLia
! FoílâktÍEílo drviÍEüb3. Iipo: Mânoíp.!ço. poíilêm.

Rc.ebimcíto ô3 Ervslop€!: Alé às 13à3(Hn- do üâ l.V07fÀ17-
lni$ dô Píêgào: Oia 14r!rml7, às 14itmí n.
Píeço m,tuwlo: Rt 125.4í9,m {càílo o viÍrte o cinco ml. qualrrea ô6 a

clnqúônlà e nove rêâis). lnío.ínagie: colnplernontâí6s: pod€rào sáa oDtidâ3 am
hoíâ..ro dê êrp€diontê nr PÍilânúã Munldpâl de llovâ Senta B&b€Íâ, rito I Ruá
tá/â!Ííêdó Bitton oirt de lt{,taê. tf 2?:2, pdo loíê: 4$326s8r00, !§Í EmsI:
liciror4íri íJ !í &ü (u pelo sla uls.sD c dr bí

Novâ Sa.{â gárô.râ, 2906fÀ,17.
,láÍco Ànlônlo d. ArtL Iun.. - Prego.ko . PonaÍi. n' 080120t7

Obielo:
á.ea dê oíiêntaçáode est d,os. Ípj M€íupí6ç!, po. h6m.

Roc€biínênto do! Énv€topêsiAté à§ 13h3oírün. do dh 14/072017.
lnk o do P.ôgáo: Ola 14/072017. às lsh3oíun-
PÍêço rÍÉrnmi RÍ t5.399,92 (qEí.n!! € sêis mü, irszsntos . ,rov€nlâ s nove

íoar3 ê í{tvenlr 6 &is ceílâvoa).
lnÍoímâçÕe3 CooplerErüáíos: pod€íâo 3eí útrdes sn hdáíb d6 a$edent6 na

PlôÍ€itura Municipal de Novã Sánlâ Aáíbãía. sito á Ruâ W€íÍrsdo Siltoflcúúíl d€
Moíaes n" 222, pelo íoltã: 43-3266'81m. poí Email üiraç!!ÀàÉg,sltLk or, 9êlo
sil6*a-Est!.rrtlr.bi Nova $nia Báôâía, 290612() í 7.

L.rcô Àntónio d. Â!51. Nun.t - Pí.go€i.o . Poíâí. n' 0E01201?

Àvlso oE ucrraçÀo pREcÀo pREsENctaL N.29r20r7. sRp
ObiÊtó: Regislro d€ Ftr!ço3 para êvêntuâl aquisiçáo d€ pnàs, câ,nâÍàe do ar o

probloí.s, pâ.á marulençào dos vêlorbs Óa írotâ nunê9a|.
npo: Menor píêço. poí il.ír
RECES]MENTO O^S PROPOSTÂS: dâe OShOOmin úr dir 010712017 àr

07h59min do db 17/0712017. ABERTURÀ OAS PROPOSTAS: da3 08h00ínin à3
08h59drin dô dla 17/07f201 7.

rNlcro oA sEssÀo DE orspuTA oE PREços: ás 09h00min do dia
17/i07f2017. LOCAr-: Íilrv.bll.oíg.Cr'Âcê$o ldeíliÍ.ado no llnl - liitrções'

P.€ço ÍtúíírÉ: ÂS 390.557,32 (lrerônlos e mvedâ fiil, qú.üoíto. € cir!+onl6
c aGte íoâis € lnnL ê dds cantavos).

lnídthâÉôt CornÉmântrêr: pod€íáo 3eíobti.:,â3 âr hüáÍrb dê €rp€dianlê n€
PíeÍêiuíâ Munripsl dê tlovâ Sãnia Báô3Ê. siio à Ruã lYblÍí8do BitLi€ouíl dc
Mo€ê n' 722, pob Íoíô: tl$326&€100, poí Email li.iE *-l]írh.!íalr.fu oU pa.lo

sitrxl:&r{,.!r lov h. Noyasâôlâ 8áÍbôrâ. 2906f2017.
tlàíco Antônio da Alali l{unaa - PÍêEoilro - PoÍtaÍL n' 080t2017

,5'2017.
I20Í6. quãlinslitüu o Proglâmâ F€milis
dâ Coliná, Eslâd,ô do PaÍa à.êdá odr.s

a Coliíâ. E3tado do Psr..á aprovou, a o
LEI:
lnoso l. ll s lll, o Aího 30 6 o An&o 31 d.
,m a i€guinle r!daç5o-
tàdas .o Pílgrama ramiliâ À.o[l.do.S.

Í assislancla matêíial r juíldÉ 96r! aa
c.tiüã do PÍolrarna fsmlüe 

^collrl 
lir.

$o ,lHsál no vâloí.ôíâsForúent aum

'@lhidô. 
â §rr.âpâ§âdo! pêto MuniclÊo

os 9âs1,o3 í€lâlrvos a. nec€ssrda&§ doa

iiliaí ÍoÍ inÍarix r 01 lum)mês, a Íâmilio
!flt6 ao tompo.le ààlhimúlo.
m) més. â Íâmilia acolhsdorâ íBr€bsÉ o
ú adolascente as bmilb3 acolhêdúaa
aúdâ pelo Municipb rh Novâ AflÉl.â da
ção Oíçam.nÉ.i:r píóp.ia. r s.bêí:

§s Finârrcêlros a Pe3soás Fisir:ãs.
s de lma cíiança oú adolÊ§cenls, pare
nte a 1/3 ó,0 salá.io midirno dd líni6
,spoíÍamilir-
) a{ràvê! d€ depôsito .m cônrá b6ncáriâ.
êGuardâ Prorisô.iâ.
,ecêUrro o .uÍilb. não t€nha orfipíito
rcs3ãrciÍÍônb d! rn9o.tâ&ir rac6bidá

FMiüâ A@lhedoÍa. .stâ .ê dâó nô6

.ré'ica da Coliíe, EslâCo óo ParaÍÉ, am

SO . PRETE|TO UUNICIPA!.

!16 prímâo.canr inaltor.dos.
a de tw PUt*..9âô. revogEnóôéâ À.

í'97201?
a Colila, €sldo (b Pôí!ír,i, m ulo itc
Éla Lêi Municipâl fi6f2m5. dê 30 dê

1

É G

9$45
917,00 933 85

943 A5 1134.9!

13133' r520 39

1ü1.12 17233r

?467.5' 25S5,67 ?i1a 96 2A50.11

3ôt2;a
323t,.0I3rs7.57 36CC 9t
3557 02 :)73,t.37 3921 62

6137.10

DE LICI PREGAO PRESEI{CIAL N' 28N01
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i !iiÍ!qqt+l!91!n{e Dt8i'!!4.!!i DiiínoOFICIAI PaÍatui

2" Í6tra | 03lu20ll - Ediçá no 9977 ZJ

5775412017

Avtso DE LlctTÀÇÀo

pRocEsso ÁDMtNtsTRÁflvo N. lJo,tol7 pRtcÀo pRLsLN('tÁL \.
72201?. PARA PARTICTP çÀo ExcLUSIvÀ DE MlcRo ÊvpRES^s_ EM-
PRESAS DEPEQUENO PORTE E MICROEMPREI]:{DEDOR INDIVIDUÀL
Objúo:Aquisiçâodesolvcnrcs c rinrãs prB dcnu.c!çào vitiÍir dcsrinados ü yiJrdo
Münicipio de Màrialva, pclo Mero. Prcço Por lrem. Obrençàa Llo [dúl: Pr.la ir!ru
MunicipÀl de M!.jalva Ru. Srnra E6gênia, 6E0 MlrialYc-PÍ. ReccbnnÊnrd dis
Proposias: aré 14 d€ juurc de 20 17 até às I 6t00Nin. Abeíur. d$ I,roposrü: I 7
dcjulho dc 2017À 09h00min Intomaçõcs: {.tt) l2l:-8172 (ro2) ou çqrrpllltlti
capitaldâuvâlina.co bÍ

Mârialva-Pr,30 dejunho dc 2017.
VICTOR CELSO TíARTI^"I

Prcfêiro Muoicipal

5413212011

I Mariolva

I Noua Awora

O Municipio de No\ã Aurcp?r, avie los interesados que lir.i reíliar ro di! l3
dejrlho de 2017, LICITAÇÀO na úrodâlidade PRECÀO. na tonná PRESENCIAL
do tipo MENOR PREçO POR lTEM,seodod.íinadocr(lúsiv!orcotc i parrici-
Drçno dc Microcnpresrs{ME) c lmDrs.s dc Pcqrcüo Porlc (fPP),.onfúrtr c
delermin.çào do.rt.48,Itrcho I de Lei Compkm(ntrr tr" I.l7l201.1. rúa,tdoJ
coorrdraçào d€ cmprcsa(s) do ramo pcninenlc para lônrc.in.nLo üc.qurpamcntos
e frâlcnâl hospitâlàr conlõÍÍc propoí, n' 0r{72.866í)011 1 140-rll - Nlinisrtno
da Sâúde. paB uliliz2çào nas Unidadcs d. Sàúd. Mun,.ipal. Rrc.bútr.uo drs
propôsus: aló as 09:00 hôGs do diã li/07/201? liicio d, süsiàd dc distuta dc
presosr 09:15 hôras do nEsmo dia. cópia do Edual po{reni ser obrda no ri'e dô
MunicÍpio. !aÀg4q!3!!lqE!l.gg!ú. DenÉú rrJmJ. ú.r p(n ir'(n rcs J p ser,lJ
Licitaçno, seni t'omccida aos itrt.rcsdojjunto !o Depa.bm.nro de Licitaçio da
Pcfenur. Múicipal de NovaAuÍoE, no endersu acimr mrnrio.rd!. en' qunlquÍ
dia útil, no hoúrio enÍe as08h00min aÉ as I lhlomin c d.r l:!l,l0Nir 3lL1rs l7h0
oNin.

Nova Àuotu?r eN 29 de júnho de 2017-

PEDRO LEANDRO \ITO
Prcfciro Municipâl

O MUNICIPIO t E NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do
Parâná. pessor joridica de direilo público irremo, inscriro no CNPJMF
sob n" 95.589.289/0001-32, coor sede na Avenida lguaçu, 750, Centro, na
c'drde de Nova Eiperançâ do Sudocste, esrado do Pãraná. roma público
que no dia ll/07/2017, às 09h00nin, no endereço âciNa mmcionâdo,
realiz rá sessào de PREGÀO PRESIINCIAL. desrinado à: Aquisiçâo de
unilônne lipn (c.Disa. carnijcte e jalesos). parà os tuncionános do
Dcp3ímnrcnlo tíunrcipal dc Saúdc do Münicípio dc Novã Espcrança do
Sudocsrc - PR. dc licirrçào ripo MenoÍ pÍ(To - unitário. Os inrcÍessados
cm paíic,par dâ prlscnrc licit!çio- podcrào rcriEr o Ediral na scdc dâ
Prcliilum Nrunicip!1. silo a Avcnida IB!àçu, 750, ccnro, Nova Esperânça
do Sudocs'c. Pamná. dc sceunda a scxla-fciB, das 08h00min às I lhlomin
homl c das llh.l0mir às lThl0min ou atrâves do endercço elelónico
rw.novacrpcrancadosudocstc.pÍ.sov.br, Ínaiores informâçõ€s pclo
rclefone: (4ó) 354ó-l144.
N"ovâ EsFeÊnçado Srd@ste, Puãná, em 29 dejunho de20l7-

JAIR STANGE
Prelàiro Municipal

DIRCEU BONIN

I Noua SantaBdrbara

I Noua Esperança do Sudoeste

AVIso DE LICIrÀÇÀo
TOMADA DE PREÇOS \',03/20I7

PROCESSO N" 5l/2017

JÀIR STANGE DIRCIU I]ONI\
PÍefeib Municipal Pr€sid€nre da Conriss,o Pcrnansntc de Lrciuçào

5E045/2017

O Municipio dc Nova Espcrançâ do Sudocsre, Er(Ido do P,raná, roma
pirblico a realização de lici!âçÀo D. modxlid&le-tonrada de Preços,
objetiva,rdo ã Conrraraçào Íle empresr espc.irlizldx. pxra preíar slrviços
récnicos especiàlizâdos de arse*soía educâcionxl p.H,rnâlisc inünccira c

refoúulaçào dâ I-ei do Plúô de Caneinl do i!Íalisrüio e uatizaçno do
prograrna de avaliiçào de deseírpdüo profissiotral. tlos pÍoÍêssores do
Muoicipio de Nova EspeÍ$ça do Sudoeire'PR- .onlonDe,le.criçào

Data de abcíunrà 09h00ntu do dia 18/07/2017.
Crilério dejulgaNenro: Menor Prcço - Iarefa.
Os intcressados em pâíicipaÍ da prese e liciraçào. poderio r.limr o Ediral
nÂ sede da Prefeitun Mullicipal, sito a Avcnida lguaçu, 750, .enro, Nova
Esperdnça do Sudoeste, Pamrá, de §€gunda a sêxtâ-feirà, das 08h00min às

1lh30min hoÍas e das l3h30min às l7hl0min, ou Do cndcr!§o clcrrônico
www.ÍovâespeBncãdosudocslc.pr.gov.br. mliorcs inlàrmrçõcs Ê,lo Fonc:
(46t 354ó-t 144.
N-ovâ EspL'rânçâ do Sudocslc, EsÉdo do Pamná, cm 29 dcjunho dc 2017.

5775312011

Avtso DE LICIT^ÇÀo
PREcÀo PRESENCIAL N" 4tl2017

PROCESSO If 54

ÁYrso DE LlclrÁÇÃo
PRFGÃo PRESENCIÁL N' 27lzol7 - sRP
Objero: Re8isre de preçoi p!r. evêatúrl .otrlrâhçio d. .npêsr p.m
pÍes(.çio de serviços de otcineiÍos Do §rp.ço Co!Ílver - Senlço de
Contivêo.i! € Fo.r.lccimeÍto de Yíúculos-
Tipú: venur prso, purilc r.

Rec,.bril.n'o 
'.los 

En\elopcs: até às lln30miLdo di.14/0?/20t7.
lni.lo do PÍqào Di! l,l/07/20u. i! t4h00min.
Preço n,tiruno: R§ 125.459.00 (.erto c tintc e citrco mil, qu2(.oceotot e

cinqrcDt. c trovc re!h).
llrlllryÀ$LslrJr5lllilltl§ pôdeíào §tr obridd cm honário dc cxpcdic c na
l\cfcnura Muúic,pal dc tiov! SanÉ BárbaB. sito à Rua walftcdo Birmcouí .le
Iloru(' 'l:.1.prlu hrN 11 l,rnô-filnu. puí Fmâ,I rt!.U!-êS:ll]!U!I39!.Ur N
p.lo sirc s nv ni!,rsr\.ir,
Nôva Sânu tsálb.a, 29/06/2017.
M.Íco Atrtôoiô d.Âssü \uncs

Àvrso DE LICITAÇÃo
PRFGÀo PRESENCI^L N. 2u2ot7
objero: CoEtEr4io de empr.sr p.rr preíiçno dc sniços de otci!€iÍos nr
árcr dc ori.4uçio dc cstüd6.
Tipo:Mcnor prso, por Ícm.
Rcc.bilncnrc dos Envclopcs: Àlótu l3hlomin. dodii l4l07r20r7.
Inrio rlo Pr.ÊiorDià l.l/072017, is Isbj0mrr.
It ço márimo: R§ 46.199,92 {qurÍ€ntr . seis mil trezeltot e rov.nt e troY.
re.is c troleú(a. duis cetrt.vos),

UlSlllla&ÊÁJlll4l|r,l[5lllllSÁ: podcÍào scr oblidõ cm horário de erpcdicnre m
PrcfcituÍa Muoic,pdl dc Nova Sarlà BárbaE, sih à Rua Walfiedo Binscou.t dc
Itoráer " 222. p.lo lbnc: ll-3266-t100, por Emàrl: lacitã$oa4nshgsar.Ú ou
pelo sirc s\\rrtib irPdlbr
No!! sutr BúÍb!râ. lt)l()6,'l0l ?

UÚ.o.r.tôtrio de Assis \utr.s

PúnrÍir n'oEu.2017

A\'ISO DE LICITAçÁO
PRE(;À(, PRÊst\cr,{L r. ?9/2017 - sRP
Obj.ro: R.gist!'o dc lrcços p!r. ev.ntu.l âqüisiçio dc pDcü5, cÂlDú$ dc .r e

pÍotero.et, pIr maoutctr(io dos veí.ulos d. frct. muoiciprl,
Tipo: Menor pÍ.ço, poÍ il.D.
RECEAIjUIiT_TO DA§ PROPOSTAS: dâr 0Eh00nir do di. 03/072017 à!
07h59min ílo di. I7107/201?.

AAIRIURA DAS PROPOSTAS: drs 08ô00Dio às oEh59Ditr do di.
171n1/20t1.
INiclo u^ sEss,io rrf, DlspurA DE pR[ços; às 09[0omh do diã
t7tn1nnt7.
LOC^L: { $ s.bll-orp.bÍ "Àccso ld.rrificado Do lhk - liclt çõ..'
Pr.p nráximo: RS190.55732 (lrezertor ê lovent. úil. qiitràêrt$ e.iuqüetrh
€ se(c Ícàis e lritrla e doiscertavor.
lÁ&ÍJlrsÀSrÍslllllfllltlJlllll: pderào sêr obtida em honírio d. exp€dicntc na
Prelcirura Muicipll dc l.iova Sanl. Báó@, sito à Ru WaltÍedo Bitletrcoun de
Iíomcs n'222, pclo fonc: -13-32ó6-8100. po. Email: Iictacaoía!!§b,EgarLb ou
p\lo silc v!'unJt, plgar !1I
No\a Santa BíÍb.ra. :9/06/1017.
l\l.rco AnrôÍio de Àssis riún6

I,ortàri!.'l)30 2017

5A267nO17

ÀYIso DE LICITAÇÂo N.. os3/17
PREGÂo N.'ol5/17



uÚú-dJt - r4{oa ínni-., r.^''lj if .,nroE{JUl
qú rô tooa€Ora rp Z-OOi I t! Jn rúDrrD 6uÉrÉ!0.íEr§.ru rilo

atooÍolo( I ozÍ0@ orlp9o q.d
.aú§rtFrGrÍrilqn .qrd!{ orqF|. .óJDpo: o otÉlr§ s !o.d qqE a .Ét

r /rou .p ollnÍ ll ,t svl§(Imàn §! vüru][lrav
'lrltrt6Í{ ohtú&qr| - E{rS !P FômN t@

{D.s ? s!itÉ{ 'o!à.F rJr!tuiujH .tlt l .Íl { n-{§erl
-a r ud lq.rqmr - ú ií, .?§., x'or oalr$ !,p6!lm..qll
-üb le) qrDr6 lc .,!5'nílt. úd nar.t lll qt'í\ :OllrÍtto

ÍlY§als - alo?/aÍr ,ri oJlrl9àrl'r:r o\l)3xtl
.rYJvrlrr'1 ?d rr\r \t

saeJvJf,t'l 3 stvtxlr'l,i
sosànJeu gc lvJl)rNnl'r vrdYL:lllJ3s

stvllNtd soc
3SOÍ OYS 30 ',MlllNnl{ Vrn.Ll:l:l3Iil

]*1tr r,z.l'r al : vlJNlIl)lA
ld:m ouú.: .t e.$:1r3 r i,alaâh + ozPrd

o,toú, ií.F .oal ur ..Úrv qn,r.l núri'l O :oriruo
,tí:r - rrn §áqJ[uúôJ

. lu'qbtut + eFrlrlJ ÉJtrJ - JiIJ:I :\,oyl!rt-U\o:)
rd - téq) o0 zúrt qEs ií' o,ÍlF nN ,All{V$1l]{oJ

floa,tm N Yt)ri?xtorNol ort'l-tNol

o^tl.Ílv ollJü?r 3(l 0l!/úr\:]

als3o oc
\rãüJI YJNVS 30 'lvdrJlNnn Vün1l3JlXd

ônJDjll
tNr:lNol{vt! ttJvotl

'atot + .q6Í , §a ad-.ú,Í) op pqel .,Ns

'ob1,n!59qsr'l t,o'D qt É^q! J orÍl
lrja 9' :.ru , tn.p, o Iq6 r,§tãúojnt {ÉJ-qrü ! 4nâs +
ls{ m:at doO:fl t Eoq oa lt r? or:a) rr.'I!.dÉ.ít núgrdl
D '.arü tlit v ll I rti.4prr '|Éll',orr r,ír4rri .!.o']-r
rt.rl@E{ otrruol r rM.@'t r Jtun@E, $r'crn
-r E ard Fúr r l?"r,, o r,lrnrl t ro rtú:rüúJ.t ,t\\tru
r) . @ ''!nii qr l'tlôrl 5r.O íÍt trtÍzt qu'S iÍt ldlrml\
!Qr.J{' rt ÉpiuNll rI 'Fs 

:t.ün.LtilÍtv \' rv.)o1 ,
ululolqtl

tt ato?Í t0 ílP ôN:wnDl:lav lo vtvo 't
1tunutt turr 5 s!i!r nt . .ru1ã r sq6r^ou l'tr'

14, r @D 0irl6ít ax,-lYlol oF xvrrt o.):ltJ i
Jà{u (r'a) q, .D oooúd m

.Àl'q.q1mH on, opr§t ú? otÍ'n !p r6inr u§, "üd - JFi()
o? Fqq .mS + od,lrhn ou ,'t.$ -ôdídr ip $rlún .F
.éoqdrr n otsú.J :Oy)VLJt-l V(J C[aí$O O(I I

+ ttot/ao rt \4JNiÊx{JJNoJ to 'rvtrol
.rDcUEàkl oriqi :ÍlrÍ,'ttulj , hl Túlu, u:tq§:i

-q 
" 

5q&!{. É!,oi!od !.6 r t66t .p oqunÍ ip tZ + 999'*
.c , IlEo.l 

'. 
t q.d.çtra § ,S otryrliirl ojíx,r xoNrr.r

od. vIfNStxoJ oJ.p.?'trFru d r.çrc r,l :I ta{'J ,ruE.l
o @rq! t.àsD sb 5».<sru 'u (rJt1an,r tNirot r §{s
,! lrrst c{hq6 úr {' 6 d arozl;!íil, â9 ltoi./a 'rI
.u rí ll,tw rÉ !0!e .lroDr-l rí! nc@Éi o!r:!uD . .
IN|.INOI{VIJ llJVOhl ,q]!.S lgrÉ!6tt.rI.l,rJ Énl !üã!J
o, !9d:t :lt§to oo lilavzt vlNvs lc ordJJrNílr o

Àraür -1 vtJr(?üü!rJsoJ
ôr')vrfn ld o§r^v

3rs30 ül
'I3S\aZt YI{YS 30 -lYdtJtN0t^t YXtJ:IlAüd

,YISTIIN IIII'

)ld drot!À oDd
- luud oP oFr€ tr,Í,'!r\ rI oinrn 

'íl ?'l.M-l ir)tor - nrÉ
.c.C.? laEs odr'íO írDr*!S, 09 Oy)vLvtI{OJ tO
Ozr.td.líôt \'oO r qusb!'J, írur,írJ t't'{ \r'tJ 00 i§a'r 

')t: lylot lO lv ola.DÍl :? to!p.:t úr $p,rr1iq.rs E,ru?iú ,
,.p.pah! úoprrd r l!,s rurE's !p oruiu'pÍi,!.p r:t'§1tr
's h ,G:1d n oúítrrt,LiE ,oqFU u'n .,[puo'rodoí lclros
,{lErw Jp !u.Nr.S ipd.ôp.nt,ú o!]s.nb s'rpr, â sueu'
'@.p otr's'nbv oEhO - !1|,,{ - rn.l xqis it,trír,{ :q»ríJtú.,)

't{u.a op .p.$!t ..!o!^ .uoa ,àruqunn, - ,Iozír rN
:lEdd ?lst, - iForh o!,! ,lL 'rÁt'( 

'P 
§rtroi) opli^so a,N

. rurqy .É-r.,írl í:n. .^,! N'úríd áÍr ü(nx!'n úl s
-n|! eD uDq Sv{J o sprÀt.^urg, ,r'sr,mF.S rolrts
i ''m.rtsj mh s ma s úJ 

'tl'iF\uslr,,ir 
i$.trB:u?

ap o4nnhl |nrúr$ , rDnt o.d r'§J {, on{i{ . qrF\nrqo
'Iroarçr - N J r.f irJ -.t04 Í. dtsJ e.uüN snrJ'uánÍ
:t' "ruru,q,N B.l "ruN r ru.\ r,krrnh rÊ ato( rÍt ôrp.Í:I
ri.'p.{nontr,5nh nurrr tú ,^ rDrd,n d.itrml{ O

.lot§r.! dl| í]!I)3IJ
r rxa§ld o!)tr)rr rrr rr\_rir

xJ 'rÚ.rr 
n!o!l -

't E.-!ru' ri di-'ur tycr I o( f tvts:N I q, 
'Ín'.r) 

n§ i rÉl Jús
) erFr':,i'Ir^i ,{Fnol .oaóot $ Jn j olrli! ', Fú nF\ o
trr l !r)ty^.r o Í?'uul' nr :rrv.)\rvtlsír) J0 ozvtd
§'urÁ: s')ro.i . DDq+ lúi,t ,N:n íqlo r,nq) + \.,P tr':

sh u,r'X'lt qV,) ())lXãOl!l rxllvN^lt td,thru.ros
,T ?'tuv,§ p.r' rÀFq : n !.rdtu r:tt Eftl ^r trF rp m§rnw.)

'r:r)tvn Nor (xlv,l.vt1À(rJ
vltoll^ orxoJ ío otil:'lNi9i 3.LNvI!_úIlo.)' itot,tz -N vstldst( ro oss,liox.r

alot/ll Àl o.1lll,lll.slNlllov ossl.)ollJ

oY)lltJt'r !o v§\3a§l( 3í r)1Yll-f§?

\flào_ -u^ olxod ?c lvdtJltiÍlvi và01t31:rüd

mJN(U V-E!)XV'rtot + 6q{nt it óItlE
'§á!r!vrq 

^.tn 
á

{d"$d'*s/ ôq !p{ Úp rFq. tte m g tri?Í(;i, eDrn .ln m ur.l'r gt +q í r{rl r {Zt t+ r'íns

e,r . .815 i $Frnnb lúr úr , rud, §t ttt J6 t! :dn
{y{ q?^ nulJúrl 6n li) qpd! Furru r Érl,:BrÍu rÍr
tdDN q5Nnbt rnn r:'@Dlr rur d óí,r 1,{í, rudllm
{q'ÀM, <El,r r rr!*nIr + n|oí ír !\aÉ atoi .tÍr áqlnÍ
.! la .'p d !r4tu' !d - ttuO qud :!t ô'd'Jron o

arrúaJl .! rrJl:t(t{I31:l oY)Íllá
*rtrrnrr{ úi lt, rolllrú!.j n{s, úút :!ort op ÊÀúr ipdt

m 9al|-raat lúl ru.r:trr.pd !ô onÍrrid ir':Fx d 't*t 
si

-.hn tu qu@, íx,'oôr rü üu,r.rl rF
ru ]It .irrrbr anr pluaúF 'u6j íú nÉrit r4ào.adnlá

.tr,t $n$' s:r,t,Jl J "r,}l'nt ,r Btoí m r)ú.n( 'alui rp ^1rírn .t ín.u prE pr tJ - Fr.,D Huín .!l n,d,núil\l o

rrozl,li .\r oJlrioÍIll lJ ov5íllJ
oYJYU.)rÍ"ro §(,§r,rÍ

30nYs 30 lvdDtNnhr YlxYlax.)3s

vxtã-\110 )t 3Nor{t§

rar.ry4aú,tlB
{l:o*d ÁM/itrq tq ôÍ 

'}rrrr 
.I'. n' Oo9t106Í

(ar) slqn ,Ird ú aiFl.ú q'.ís e 'lil É tfat it r'Í'ra
-&, oll s:!lau.rú í.14 {n^l@ drr rs d qGnh r
lnu nu^o, çooí0ô llt du'rlN FIr^ r!,(úlo ,ír s'§u,n
rib. áp .Írinb. r.d ÉrqrFr: .lut õ o!a.u rJq'&. Êú'h'
{qiÂr} §9I{ i rign!,{ rt 6FÍt ?.p.}rsr! Lt0a.Í dtl.Í
:Í, al í'n fl sútÀ! td - NC m..t.ít n'ú!,ú.t4 O

rteaail -r'i o:)llotl-t?1? Ov5tlla
oy)\'lrf!1 ao Írsr,rr'

'ryrJos yrJN3.tslssv llc'lYJtJtNnn vtxvrlf,JSs
YSSOXS YINOd lO 'IYdtJtNnlt rí8IlIl3ÍUd

o'$i!d

'ar0a rt o{uní ií' 0t 't.t..!tatü'.r

fit'ix I{rJ olcrJ @x - orltuEtnÍ q,.Dru:)
rq'pJ ú q@s, o!n,'lÉr|\r rrEtru lnlrru.ú !*i!q á,ú

-ri pn nmpd n!J'nqui.,n ii'd rnri ui oEUn'rtu !í',r'lr;br
r,Es'1qu u:Jduu oDt!,!:'rhÍol rÍr iDal.l*ji-r$r't .Í, oFím

u5r r'rui{u'prrqr l,ruF, or "r..nrrÍqd'tí r.y z.Fú Frt! it u:ri rt i ii,f i\únrhJui
',nbJ rp nnir oí{r(rrÍqo r

rn p'tÍpou xJ-.toZ,B -\ r[JrnÍ1 rp trrn] @ oÍi)!r'Nl
I r\rqúr r:iT Ín .Jíu.\. r o,u§tr'q,rr + oq'N ! .t,f(,v1vINti fsr ])txl.iv.) §ooriú1r(,c

\..tU 1§:Fd ô 1'rô'r ir{ rD \r .ar l."r!r irtôú rr,trr rtrr
:.h íFsÚru' sÍt Õrú\xd:qú
Jr'rt UZt,ú ?rÀxotl íJr.rtÍorr'Í iih srtJ,i,trr jp.D',J»i oi
'.!l,tu'.t:t Ildú'unN u[:Jx!l !n ódxll:It.!nür.J y

( 0i"t I
-\.,_l ptr.l ÍruiF cmúci I .ri ')1, t3r'{ id.tl lN Ed olqt:vf

aloÚ,t "ü lorTl-MJX3§llJ OV5: á
oy.)\'rtJl io bsr,§

oY-rYHNrá 30',lYdr.)tNnlr vxnlrSJSud

ô4$B.aa
slNrlrt stssv fc oINo-tNY o)lYN

r tíi iÍ q6Í -rp ó< Ad "iqtg rnn§ ?\ot\i

4a.-'i'qFalff â!rí o1rl É lq'^otldq lrErlrl rl!ú:l
rül Oorf-.»at-ar is, ofid ni.u úH + lmrqng opojl! t
mx í oN aEq4ú qú.S $oN rtl Fdrrut{ @r.lir,t ú.r6$nb
i? orpoq {. rrnqô !r o_!:Fd :NaletdúôJ r.qaáú.rnl

toq@ tlor ! {!E , i,cr â', I Q'ríhú',
à \rurqulnt' tnú rrm^oú : $w.r) at r§t'oót tt :@r&tt otla

,.r.!)aúr - l!!t N opÉuD..Pt 6r,v" i,i $o [qlsa :tvJon
'Lt0a't0/rl rlp

ot u'u0ort6o s! :soJ3Id a(I vlnásn to oyssts vo otJtNt
'LloztLwLl

'rp 
o, {runçrBo sq utu{»rts0 12Í' :§vJ.s(Nt)tá svo wn_Nagv'tl0?10/lt rlP op ú!úót{ao !t al0a/a0/10flF np unqJUqso srp :svtsoJoxJ svo (]|lÀJNtg.tJ:lt

'urr úl .55J r@rtt 'úrt1

-nru rEJ rI $|n4. r.? *-5«túEú ,rd À!ôÉÍ\rd , t ,,
$n nr 'e.rd:p o!àmb! l-ü:§ úrd -§d {,.ari! :4rÍ!to

JUS - alCíJ6Z.i§ TYt)§II§.tüi OY93üa

4'^.r, FItr ,F q:d m lq mt i qs!*4r1 tlrúJ
nú oott 992ÍÍ, ,bJ olrd aZZ.u sE t, ljlrrqlg opltFÀ
hX t qs tãlii{ lrks : ot\l 

'9 t.4+ul/{ .![Drtrá í ilrtpoôtt
{ qlBq E 

'Fgqp 
r .lrJtod :à,tgryreJ Éttreorq

1*rú6'(P.'[.N.,oú.qcrd . sÚ-{ ]!u a, . !§úà) tdóót 9r t! :o{r.ú .àa
4rofCst E ltozlott .!O :qt!J .t qrlrt

' OZlryI .!D op 'un,loflfl q ?rV '§dqr^rJ r.9 ol@!qp$!Lqr hd .o5rd Dt^| :al,_t'v
ro?nrÉ + d!5i!!!ro !, o, t,M,

-r-lo r? $ra + o!àÉd .!n !éi&,. + ot.tÉrej :oÉtto

!0i/tt.À_ ,lvtl\tlsJltd {}vo:rü.r
oyjvgo, orlon :rí o§r^v

wl3nl1() !o olllt-L§v:) íxJ)lv)lx

Éil nm 6tJa'l ! qiia ôEe oplx ru
à ., tqruí .Ed GÉnu + olffirr.dús qu . qqsnc

lroaraa .!( tvtJ$Jtlal oY5:ott
i{Àorrd+tr^s 1u qJ m 4- ot d qsa@urll rt!üJ

nú .ootrqgZrt, : J olJrl ?A .ú Éor! r, rr.dE{t€ or tF,{t
mr I ors rEÊÍ, uruÊs io|l r, É'n6t{ a!'.1,{ ú.ú.'r'dt.
,n ola ur rrrliqo ra óeârdl :É'@,Êldu.J çr(É(uôJul

1rE $@ r rt6ü{D qüá
iuhb l'tr! d', r rrulr . nruJl O06tt'9Zt St dlrlur ôIrrJ

.u'oooqfl r.LtOZlaOH lrO :o!túI oÍl olrul
'd0?1rJJ rlp op 'üru{,fqÍl s! i|Y Ínq U3 top oru fi§!

r@r ul o§d rúH :odrt
'eFr,^ :p ôD]uEFuoJ , trr rruof

lÍl ^5'lrs - D{{mJ o\rnrr fl n' nlló:Í.s}{í rp.lsaBJ
ürd Érdú'.p ot,ltqm FnrD^r úd orJd ir' úriit :orÍqo

rüs - r!0?rÁz À .tYtf\ll§tta ot03aá
xt roâ d qi'n^\ rnr ot:d m 4 ml rd qÍd{úr,t I'hu.:r

ioú 0ot!-sií{r.roJ otJ At.u Ée|^l+ !il,@t'í oF4ln\
s, r ôr!, lnpltl oú's !^oN rO Fd6ú.r{ mrr.lla E ellidrj
Jp ôDpdl (p ..p!tqo s oq.Dod §.da6tduroJ r.eaã@r!t

ln?nF, o,o . .@-§ , rd i6 . sM .rú dE) ,rreeoÍ ,x :ú'rF! o§ri
1!úü{ol :r 'atoa.oat rO :çlrd o, o'rut

rto?J6lr, rlp ot a!úAÍ{óO r! ív :t doF^lit r.t o@{s!
@r id '.§d s( :inrl

',Í!ru! qM6q{ .C oS.irt :@ÍcO

riozrt .!i 1vltrr_isilrl oY5?úl
olJvrrJt-l ?í s()§t.iv

\.dvÍtY8
YJNVS V^ON 3( TVdrlNÍlYI YmIEf:Itd

or!.r,{
acNv.Is xtví

. r 0i + d{!nl+ 6z-xdéFq!§ oP É!urd8 A.ir
'''tl9rgt {tl :úl qrd eginúJlt @td rqnótd-,

!üeDt, oioltr6 d m turoaqat
!T Erdotlltr ip . rdt ú00t{tt a ü!úríruo r.t rDJ-nr'
: Íp$úá + _?ouJ rrFop.S.p rl@qdrJ h.N 016 .ú. .iJ
.nir atÉ.§ I oD lidrrúR .r
dtqtí .!.q,t rrúáld ,Í Ird6'llld u. roÊN,lu rO

Errj - ô5{ 0rr{ :orlMriFí + ouuf,
'atozaolxr -p op u!ur0ot60 í :u!rq. .4 n.o

-|q,Dr oú tD.{|q+ o!á!E.+ ruo.rúr.üúru$t S
-D Írd,lú uoN 5p o"l','mn o, r:6rrord rop tffiJôdnrlal,tr}q' rr' *k{r^c ât) .,Elod or ot,r.'|hrtr , o'|lFinl{
q L'ilrJ rD dstJ .Ír 61 Íp D!!.|'úúr).]x . ú'&zu!l s!t@. u
srfuo'rrrn0. puos§, $ r.Ilzrtr'sd$ rnJu$r r.nd, Esí,,Âl $p[i,rd\,. s'dur + o.!|uruc) ? .Il',{rl!Íq. írxa .,
rriuot Jrrp{ryoü ú orlD'rr Jl osj-$x ? @|lqnd ruor .ilord

',t, 
,,prBf 's-ff,S ,'p rluur.lrJ rMil ,p dtlll my{ o

a!04 t, .N os§rJord

atozlt .N soj3al !o vovlrot
oyjv_r.l:)n !(I o§tÂv

Srsaoo0s oq
vJN\.fJdsi'J v^oN rc -IvdltrNn}{ }.üÍtllajlltd

290

0Z:p o$trÍ rp t !'eJ-Aun âs sil .N € osjás - o-e!un ep lelruo ougro au
'.$ri



063

l*,.
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTAOO OO PARANA

pnecÃo PRESENcTAL No 2rl2o1t
Processo Administrativo n.' 58/2017

Obiêto: Contratação de empresa paÍa prestaçào de serviços de oficineiros na área de
orientação de estudos.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social. CNPJ e endereço completo), reliÍou este Edital de Licitação e
de)a ser

el 4dn
qualquer

ou pelo lel/ Íax:

r12fi zott.

,ltêrâcão oelo ê-mail
'J\ ;ir? 9l)l

c , aos

tú.4
Carimbo Padron da Empresa

\or a Santa lliirharir. Paraná - J - E-rnail - lic itlcaotr. nsb. trr.aor .br - rvrt u.nsb.trr. Eor.br
Rua l\/altictlrr Bilrencouí (lc \ltrlues n" l2l. ( cnncr- 8 .l-i. ii166.8100. . . - S(r.150-00t)
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Cl)mprovante de retirada do edital PR/28/1017, ernitido pela Prefeitura de Nor,a Santa
Bárbar:a - PR. que será realizado ctn 1.1107,1017.

Razão Social: lnstituto Ivlakro Marketing Cursos e Treinamentos EIRELI - EPP

C.N.P J. n' 05.501. 153/0001-36

Endereço: Rua Rocha Pombo, 1335 - Centro - 87.300-450

E-mail: instituto(Oinstit tomakro.com. bÍ

Cidade: Campo Mourão Estado: PR

TeleÍone: (44) 3523 9863 Fax: (44) 3523 9863

Pessoa para contato: Gabriela ou Cacá

Obtivemos através de acesso ao site da prefeitura, nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima idêntificada.

Campo Mourão, 10 de julho de 2017

0,ttr lnstituto Makro Marketing
Cursos e Treinamentos Llda. -

RUA ROCHÂ POHAO, 1335
- caP E7300450

Gabriela Beloti
Sócia AdministradoraL

Rua Rocha Pombo, 1335 - CentÍo - CaÍhpo Mourão - Pí

lionelFnx: ii4i 3523 9863 - [-mrili instituto@institutomakro.com.br

-
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r ss/oool -st

car.eo xoúRÀo - PR 
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PREGAO PRESENCIAL NO 2812017
Processo Administrativo n,' 58/2017

Objêto: Contratagão de empresa para prestação de serviços de oficineiros na área de
orientação de êstudos.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa CIBELE FRANCO - ME, CNPJ: 27.610.12710001-89 com sede na Rua Roberto
Hiro Nashima, 74, Con.iunto Ana Mendes, retirou este Edital de Licilação e deseia ser
informada de qualquer alteração pelo e-mail Cibele-kfrancor@hotmail.com, ou pelo tel./ fax:
43-99989-2055.

Nova Santa Barbara, aos í

p resa

CIBELE FRANCO _ ME

Rua Roberto Hiro Nashima,74, Conjunto Ana

Mendes, São Sebestião da Amoreira-PR.

cEP 86.240-000

.619.1 /0001-8e
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NOVA SANTA BARBARA 066

pReoÃo PRESENcTAL No 2gl2017
Processo Administrativo n." 58/201 7

Objeto: Contratação de empresa para prestaçáo de serviços de oficaneiÍos na área de
orientaçâo de estudos.

RECIBO DE RETIRADA DE EOITAL

,\ Entpresa INIPA(l'!'()-[:lRIl.l-\ll'-. iriscrita rrgulrtrnrcnte nrr \lini-.tçirirr tla l]atzcrtda strb r.r

CNPJiN'ÍF n." 05.jUó. j60i0uÍ)1.91 c crlnr r!'gislrL) na J[ ( l:l'AR-Jutrl:t Conrcrciul do Plrirri
soh o )(lRI: n." {tó0010998tt por tlcsparho cnt scss:io cnr l3 dt nrlrço dt 201{. e'stahclcçiila

ncsta cidadü dc.\st,rrg]. [rsti(|,, rl,, l).rr;rrrli Jcrtll,'rlc l§ tie )iútcnrbr(] ds il)trl, scrliatla na,lr'.
I'reridcntc (ietúlio Ytrgls. n". 61. I" .\ndlr. ('cntlo. ( t I': 86730-000, rclirou cstç' lidital
dc l.icitaçào c tlcs,-:ia scr i11li,Ínlx(l,r dc.lLtJlrlucI xlttrsçirr çrcltr c-tnail

ll)JeJJr)iitl(lrgi, rr !1rrlu il.r'r)lI _ou pélo tel/ Íax 1!!!U.3!-4166

Aslcíga 12 de Julho de 2017

Ruu \§altir:d.' ll,1(rrlr\uír .it \1,'r.rç:' rt ll.'. (';tttt,'- i.r i-'ôô.lil(rii. ' 86 lio-ll(i()
\iova Sirrit:r llrrrlt;tra, l';triuu - - | -ttruii - Ir. itl..r,, ,t rr.l. I,! r(". -h[ - \\ \\ \\.ll\l].pr.3r r\ U



06?

,#
c' - .. : F Centro de Educação Profissional C&S

Construção e Sustentabilidade
Rua llamarati, no 156, Sala01 - Jardim Alvorada - CEP 86191-130 CAMBÉ-PR

Fone/Fax:(43)3035-5414 / CNPJ; 03.458.76í/000í40

PREGÃO PRESENCTAL NO 2812017
Processo Administrativo n.' 58/20í7

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiros na
área de orientação de estudos.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa Centro de Educação Profissional C&S Ltda - ME, CNPJ 03-458.761/0001-

80, localizada na Rua ltamarati, 156, sala 01, no Jardim Alvorada na cidade de Cambé

- Paraná, retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração

pelo e-mail ceorovis@hotmail.com ou pelo tel/ íax: (43) 3035-5414.

Cambé, aos 1210712017 .

, 03.458.70i i0Ct) i ":l; :

ciNTRO Dã Ê.--:urltr.nr_:-t

PRgFiSSloí\!ÂL C 3 :'

)

RtlA ÍÍÂMARÀII. lt§ ' S'Ú'0r
JÀíICIÀ! ALVOPáDÂ

cEP 8619r'130' cÂMaâ - PR

Rua ltamarâti, 156, Sala 01 -Jd Alvorada CEP 86191-130 CAMBÉ- PR - Fone/Fax: (43) 3035-5414
CNPJ: 03.458.761/000 1-80
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PREFEITURA MUI{ICIPAL 068
NOVA SANTA BARBARA
ESrr'oo oo pARANÁ

pRecÃo PRESENGTAL N" 2$lzo17
Processo Administrativo n.' 58/20 17

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiros na área de
oriênlação de estudos.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), Íetirou este Edital de Licitação e
desela qualquer

ou pelo tel/ fax

\t
, aos 1- /_:-__j:/ 2017

adà de

. t:t, -' :, . --

o pêlo ê-mâil

Carimb'o Padronizado da Empresa

lr r- lt-r-r-l -sx(; 1! ) )

lTz.sss. r o6/0ooí .s;;
.r*,*'Jr'à'Jti3,'3[f.o.r*

, 

tf H?8fffi,á ti!8 ãi,i,?iií,l_ l,tantruOÁ - pn I

Rua Walfiedo Brrrcncoufl de \'Íoraes n" l2l, Centro. t 4,1. -3266.8100. :- - tt6.250-000
\-ola Santa Bdrbara- Paraná - '" - E-rnail lic itacao<r nsb.or.pov.br - w*u, .nsb.pr.go,'.br
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ANA PAULÂ TAVELLA MACHADO OOS SANTOS.ME
Rua Piracicaba, 184 lVila Maria

Bandeirantes-PR CEP86360-0@
Tel. (43) 9958 77a6 (43) 3542 - 0406

e-mail: aotm.comeíciâ l(Ahotmail.com

PROCURAçÃO PARA CREDENCIAMENTO

AUTORGANTE: A EMPRESA ANA PAULA TAVELLA MACHAOO DOS SANTOS . ME,

pessoa jurÍdica de direito privado, com sede na Rua Piracicaba, 184 - Vila Maria -

Bandeirantes - PR - CEP: 86.360-000, CNPJ n.o 12.119.539/0001-43, representada

pela Sra . Ana Paula Tavella Machado dos Santos , RG. 4.895.120-1/PR e CPF:

634.809.729-34, nos termos da últirna- alteração- eontratual no 201 71 708989.,,,---_=
Alon 'An portador do R.G

sob no 7.014.512-0 e C.P.F no 005. , a quem con rimos, amplos poderes

para representar A EMPRESA ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - ME

perante qualquer estabelecimento em todo Território Nacional, no que se referir a qualquer

processo licitatório, em nome da Outorgante formular verbalmente lances ou ofertas na(s)

etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou oÍertas na(s) etapa(s) de

lance(s), subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se fizer necessário,

negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de inte rso

administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente so enção

de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, tar todos

os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos

pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até 3111212017 .

Bandeirantes,26 de Junho de 2017.
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l.<Ana Paula Tavella Machado dos Santos

RG 4.895.120-1/PR CPF:634.809.729-34

Diretora/Presidente

z I U

alda o S.lo oidtal am hllp://tun.ap.n.com.br
econhe;o por Semglhança s âssinatirE jndicada de ANA PAULA

VELLÁ MACHAOO 0Og §AtlÍOg Émotumsntos. RS3,9S
I Selo Fúarpên. RS0.75; Funreps RSO 99 Dou Íé
8üC.lrúr..+.r.Àa. 6 ,.lt tho d.201r. a. 1/t.oit:11.
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Tabelionato de Notas de Bandeirantes
nuÉúa.ik íroúDG, 5o9 , cdo . c€p 36it5o,oootu ($ !!.r.ín. a!úÍ&i.r. p.,riô
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CREDENCIA o AUTORGADO: Sr.
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