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Processo Administrativo n.o 7 12022

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
0310212022 às 08h29min do dia 1610312022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min
do dia 1610312022.
tNicto DA sESSÃo DE DrspurA DE pREÇos: às 09h00min
do dia 1610312022.
LOCAL: www.bllcompras.com

DOTAÇAO

Dotações

2022 910 05.001.1 5.452.0090.2008 0 4.4.90.51.00.00 Do Exercício

VALOR mÁxlnaO: R$ 37.9íí,67 (trinta e sete mil, novecentos
e onze reais e sessenta e sete centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8'100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: liciracaorr?nsb.pr.sov.br - Nova Santa Brírbara - Paraná

I

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
.^,

rurcNBe@mP

OBJETO: Aquisição de conjunto de letras formando a frase
"Eu Amo Nova Santa Bárbara".

Exercici ]Conta {Funcional programática lFonte ]Natureza da lGrupo da fonte
o da laa I loe ldesoesa I

despesa |d".p"., I lr""rr.ol I
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARAÀIA

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria de obras

No 03/2021

Data:
12t01t2022

PARA: Secretaria de Administração/ Setor de Licitação

Mediante autorizaçáo desta secretaria, Solicito abertura de
processo licitatório para a confecçâo e instalação de conjunto de letras formando
a frase'EU NOVA SANTA BARBARA'com medidas de 1,00 m de altura x 15 cm
de espessura e uma escultura representando um v (coraçáo) com 1,20 m de
altura x 1Scm de espessura em concreto armado, instalado. Segue em anexo
modelo de letreiro desejado

Atenciosamente

affiffia*i6{í!'
Secretário de obras, fabalho e geraçáo de empregos

2éroa r?.7Recebido por:
atuNome

cfutu

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

Item Quant Unid. Discriminação do Monumento Valor Unit. Valor Total
\. 1.1 Ol Pç Conjunto de Letras formando a frase "EU R$ 3A.2OO,OO

NOVA SANTA BARBARA" com 1,00 mt de
altura x 15 cm de espessura e uma
escultura representando " (coração) com
1,20 mt de altura x 15 cm de espessura

R$ 38.20O,O0

em concreto armado instalado
Em de acordo com modelo enviado

TOTAL: R§ 38.2OO.OO

Londrina em, 03 de Janeiro de 2022

B 0001-6f
3064_25

OIA LTDA,

c}.PJ n' (,9. i7 -'ltxt,/(Xxr,.<vo - an!c. E t-9Oa.23O€4-25
AyêDada da! .?Ít.c.., a995 - Cool. Llndóla - E{naill laJb.landolaraglnall.corn

Coltato: (4{i) e.99964762

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara - Pr

O orçamento contempla o fornecimento de peças e instalação.

Pagamento à vista.

Prazo de confecção de 45 dias da confirmação.

Validade do orçamento de 15 dias,

1995

PR;

Lal€s Llndóla Ltda
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Pietá - Arte em Cimento 06

Londrina, 06 de jaueüo de 2022.

À
Mcitm límidpd Ic Nova Srnre Barb'ra
Rua Yalfredo Bittencourt de Moracs, 222 - CenEo

CEP 86250-000 - Nova Sauta Barbara - PR
Fone: (,(t) 326681fi)

Ref.: Orcannento:

Conforme solicitação, segue abaixo preços e dcmaie conü@a para a confecção e instalação de pego
coaforme projeto recebido.

DEMÂIIi CONDrçÕEi:

Coodi@ de Pagemcoto - Contra entrega.

Pram dc Entrcga - Aproximadauente 30 dias,

Frctc, ;uincho c inetrhçío - Incluro no preeento oÍçauento.

Yalftillrlc da propoeta - 30 dias.

Atenciosamente.

rfi6ssoTB/ooot-fr,i
PIETÁ IND. E COM. ARTEFÂMS

DE CIMEMO ITDA. EPP
80(}. cELso 6Âncl.A cro, BTro

TnEVO C,/ VtA EXfnESÂ
PO. TNOUSÍniAL - CÉP túa}rrÍt

L r-olrDrn{A-pR

Gn" .160.155-I SSP/PR

Item Od" Unirl. Diecriminsçio Unitário Total

I r,00 Pç

Conjunto de l,etrae formando a frae€ *EU

NOVÀ SÀNTÀ BÁRBÀRÀ" com 1,00 mt
de altura x l5 cm de eepeasura e uma
escultura representando t (coração) com
1,,20 mt de altura x l5 cm de eepeesura em

conreto armado, inetalado.

R$ 35.035,00 Rt 3s.03s,00

CPF n

Rod. Celso Garcia Cid, n.' 8770 - Trevo c/ Via Expressa - Londrina/PR - CEP 8604G770

Fone/Iax:(0xr43)33,í2-7806 e-mail:piete@pietr.com.br www.piets,com.br
CNPJ 81.655.078/000 r 4ó INSC 601.2 t003-78

280.516.969-72
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PAVERFORTE LTDA
FabÍicaçáo dê artêúato8 dê cametrto para u8o na cola3truçáo

GilPJ: 33.5í8.975/000í.65 - TELEFOiaE 4:i 3337-9í94

LONDRINA 11 DE JANEIRO DE 2022

llunicípio dê Nova Santa Barbara

Nova Santa Barbara/PR

Datat O4lOll22

08

1 Und R$ 40.500.00
Conjunto de Letras formando a frase "EU
NOVA SANTA BARBARA" com 1,00 mt de
altura x 15 cm de espessura e uma
escultura representando t (coração)
com 1,20 mt de altura x 15 cm de
espessura em concreto armado.

Valor. cobrar Rl .fO.5OO,OO

Condiçõ€s dê pagamento:
Í{o Venclmento

10 (Na entrega)

Observações:

PROPOSTA COM PRAZO DE VAUDADE DE 15 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA 90 DIAS

MERCADORJA ENTREGUE E INSTALADA NO LOCAL DETERI,IINADO PELA PREFEITURA

Paver Lrda

Rua Pinguim, no695, lndústrias Lêyês, GEP:86.O3G38O - Londrina-Pr

(!t ünd Itens Yalor do con urto
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊrucn rrureRrul

Nova Santa Bárbara, 2610112022.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência
expedida pela Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos,
solicitando a aquisição de conjunto de letras formando a frase "Eu Amo Nova Santa
Bárbara", para que sejam tomadas todas as providências necessárias para a
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

n tct

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



(' Í

ruÉon DE PREÇos

R$ 37.911,671 35.035,00 38.200,00 40.500,00

Conjunto de letras formando a frase
'EU AMo NovA sANTA gAnanRA"
com 1,00 metro de altura x 15 cm de
espessura representado (coraçãoO
com í,20 metro de altura x 15 cm de
espessura em concreto armado,
instalado

Item Nome do produto/serviço Quantidade
Preço I -

Pietá
Preço ll -
Lindóia

Preço lll-
Paver

Média de
Precos

J



TZPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA N" OO7 12021

Nova Santa Bárbara, 2610112022.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de coniunto de letras formando a frase "Eu Amo Nova
Santa Bárbara".

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para a aquisição de conjunto de letras formando a frase "Eu Amo Nova
Santa Bárbara", em atendimento a solicitação do Sr. Antônio Tintino da Silva,
Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos, num valor
máximo estimado de R$ 37.9í1,67 (trinta e sete mil, novecentos e onze reais e
sessenta e sete centavos).

Sendo o que se apresenta para o momênto.

Atenciosamente,

Ela in ristina
or de LicitaÇões

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Novâ Santâ Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wrwv.nsb.pr.gov.br

Senhor Contador:

dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitaçâo

ASSU NTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 00712022 que

solicita Dotações Orçamentárias para a aquisição de conjunto de letras formando a frase 'Eu

Amo Nova Santa Bárbara", encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza mpos Almeida
Conta ora

Rua WalÍredo Bittencourt de Moares no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pr11:U@ash.p4gtt[ - Nova Santa Bárbara - Paraná

{g"zt z.zlRecebido por:
data

AL.v\^-
taNome

13

Nova Santa Bárbara, 15 de fevereiro de2022.
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coRRESPoNDÊrucn rrurenrua

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1710212022.

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pelo Sr. Antônio Tintino
da Silva, Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos,
solicitando a aquisição de conjunto de letras formando a frase "Eu Amo Nova Santa
Bárbara", num valor máximo previsto de R$ 37.91 1,67 (trinta e sete mil, novecentos
e onze reais e sessenta e sete centavos), sendo que foi informado pela Divisão de
Contabilidade a existência de previsáo orçamentária.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristi Luditk Santos

Setor de Licitações

Rua Walfrcdo Bittcncourt de Moraes, 222 - Ccp. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.or.gov.br - Nova Santa Barbara - Pamná
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PARECER JURíDICO

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidâde licitatório a ser adotada

para aquisição conjunto de letras formando a frase " Eu Amo Nova Santa Bárbara" ,

conforme correspondência interna da Secretaria de Obras.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou contratação de serviço,

há a necessidade de prévia licitação, a qual foi modêrnamente consagrada na

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art.37, XXl, que diz que

"ressalvados os casos especiÍicados na legislação, as obras, serviços, compras e

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública...". Corroborando

com isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666/93, mais conhecida como Lei de

Licitações.

A presente contratação, salvo entendimento em contrário, poderá ser levada a efeito

pela modalidade, PREGÃO preferencialmente eletrônico, por se tratar de recursos de

convênio, do tipo menor preço, à luz das disposições constantes da Lei ns 10.520, de

2OO2, clcLei Federal ns 8.666, de 1993 e Decreto ne 10.024/2019, conforme dispositivos

abaixo transcritos, vez que os padrões de qualidade são objetivamente definidos pelo

edital, mediante especificações usuais no mercado, ou seja, trata-se de bem comum

"...cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo

edital, por meio de especificações usuais no mercado", vejamos: Lei ns 10.520, de 2002

lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.

37, inciso XXl, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão,

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. "Art. 1e Para

NOVA SANTA BARBARA

Assunto: Aquisição de conjunto de letras de identificação com nome da cidade.

Solicitante: Setor de Licitação.
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NOVA SANTA BARBARA

aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade

pregão, que será regida por esta lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste

artigo, aqueles cujos padrôes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado."

Decreto ne 10.024: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens

e serviços comuns, e dá outras providências, igualmente prevê, que nas licitações para

aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória à modalidade pregão, sendo

preferencial a utilização da sua forma eletrônica. O pregão deve ser utilizado na forma

eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela

autoridade competente.

No que diz respeito propriamente à licitação na modalidade de pregão, incumbe-nos

ainda demonstrar as lições pregadas pela doutrina pátria, que elenca as seguintes

características como sendo as principais da modalidade e que nos faz crer no acerto e

legalidade da escolha realizada pelo Órgão Consulente, veja: l) destina-se á aquisição de

bens e serviços comuns; ll) não há limites de valor estimado da contratação para que

possa ser adotada essa modalidade de licitação; lll) só admite o tipo de licitação de

menor preço; lV) concentra todos os atos em uma única sessão; V) conjuga propostas e

lances durante a sessão; Vl) possibilita a negociação entre o prêgoêiro e o proponente

que ofertou o menor preço; Vll) é um procedimento célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes benefícios, de

grande destaque e repercussão, a saber: a) economia - a busca de melhor preço gera

economia financeira; b) desburocratização do procedimento licitatório e c) rapidez -
licitação mais rápida e dinâmica as contratações.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as vantagens de sua

utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair

inúmeros licitantes. Com o pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem suas

propostas e, ao final, vence o que conseguir cotar o menor preço.
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NOVA SANTA BARBARA

Em uma leitura desatenta, pode-se inferir que a escolha da modalidade licitatória, ficaria

à mercê da discricionariedade do Administrador, no entanto a escolha da modalidade

não á subsumida ao alvitre do Administrador, esta escolha é ato vinculado ao arcabouço

normativo, não podendo ele se eximir de observá-lo, sob pena de responsabilidade.

Diante das considerações acima, por se tratar de um aquisição considerada comum, de

produto cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos prêços ofertados, haja

vista serem comparáveis entre si e não necêssitarem de avaliação minuciosa. São

encontrados facilmente no mercado.

Abstêndo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

Nova Santa Bár , 18 de fevereiro de 2022.

Carmen

Procuradora Jurídica

A
ín"nV
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 

^" 
2120/22, que tem

por objeto a aquisição de conjunto de letras formando a frase "Eu Amo Nova
Santa Bárbara", normatização de procedimentos administrativos, consultas,
e em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei
Federal n' 10.520, de 17 l07 l2OO2, IÊí Federal n" 8.666, de 2ll06l1993,
Republicada em 06107 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal n" 3.697 , de 2l I 12 I 2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O23l2O2l, nomeando a
Pregoeira 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
providencias necessârias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárbara,

lérto
cipal

c

PREFEITURA MUNICIPAL

2t l02l2022.

. Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Paraná
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NOVA SANTA BARBARA 2A

coRRESPoNDÊrucn rrreRte

De: Setor de Licitaçôes
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2110212022

Prczada Senhora,

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamen

Elaine C ditk dos ntos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes no 222, Certro, I 43. 3266.8100 E - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do
Pregão Eletrônico n' 212022, cujo objeto é a aquisição de conjunto de letras
formando a frase "Eu Amo Nova Santa Bárbara", em atendimento ao disposto no
parágrafo único, art. 38, da Lei n" 8.666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Pregão Eletrônico na 2/2022

Objeto: Aquisição de conjunto de letrasformando a frase "Eu Amo Nova Santa Bárbara".

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo licitatório

Pregão Eletrônica na 2/2O22, o qual tem por objeto a aquisição de conjunto de letras

formando a frase "Eu Amo Nova Santa Bárbara", a ser instalada no trevo de acesso,

conforme solicitação do Senhor Prefeito Municipal.

O pregão é regido pela Lei ns LO.52O/2OO2, o Decreto n0 3.555/2000, o Decreto ne

LO.O2a/20L9 [pora pregão noformoto eletrônico] e, subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram estabelecidos

no art. 3e da Lei ns LO52O/2OO2, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto

do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as

sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos

prazos para fornecimento;

ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações

que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das deÍiniçôes referidas no

inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem

apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora

da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade

promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui,

dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e
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NOVA SANTA BARBARA
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao

licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos autos, no

intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se for o caso, apontar

as providências que ainda devem ser adotadas pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em um volume,

contendo a solicitação do Gabinete do Prefeito, no entanto sem maiores justificativas,

que por cautela esse jurídico sempre entende por conveniente e necessário, em especial

quanto a descrição precisa do objeto a ser adquirido, a fim de garantir a proposta mais

vantajosa e eficaz a administração. Após o departamento competente procedeu a

pesquisa de preços, a fim de formar diante do que determina a legislação, parâmetros

para compor os preços máximos do produto a ser adquirido e da despesa total.

O setor contábil indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa pretendida,

a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser adotada, no caso pregão

seja em sua forma eletrônica e finalmente a autoridade competente determinou a

continuidade do processo e elaboração do edital convocatório, na modalidade pregão

eletrônico-

Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as prescrições da

legislação em vigor, em especial da Lei ns LO.520{2OO2, do Decreto ne rO.024/2O!9 e,

su bsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

O Termo de Referência deverá trazer todas as especificações técnicas necessárias, pois

é o documento em que o requisitante esclarece aquilo que realmente precisa, trazendo

a definição do ob.ieto e elementos necessários à sua perfeita contratação e execução.

Assim, feitas as observações acima, e mantida a obediência aos dispositivos legais

vigentes, não se observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao

procedimento, estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato/ata de

registro de preço aprovada por esta Procuradoria Jurídica.
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NOVA SANTA BARBARA
Registio, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas

observadas no edital, com seus anexos, nos termos da Lei ns 10.520/2002, c/c o

parágrafo único do art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da

Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem

financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis, muito menos de oportunidade e conveniência administrativa, cabendo a

autoridade competente pela Administração Direta Municipal.
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SUMULA: Nomeia Equipe de Apoio, para julgamento de processo

licitatório na modalidade de pregão para o exercício de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, Tesolve,
no uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Art.lo - Para o exercício de 2022, para as atribuições de Pregoeiro
Municipal e membros da Equipe de Apoio, para conduzir e julgar os processos licitatórios na

modalidade Pregão (eletrônico ou presencial), os seguintes servidores:

PREGOEIRA

I _ ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS

EQUPE DE APOIO

I _ LIJIZ FLÁVIO DOS SANTOS

II . PATRÍCIA DE SOUZA DOS ANJOS SIQUEIRA

SUPLENTE

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA

Art
disposições em contnirio.

2o - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as

Nova Santa Bárbara, 23 de fevereiro de 2.022

NOVA SANTA BARBARA

cI

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Rua Wâlfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cen:Úo, S 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb-pr-gov,br - Site - www.nsb.pr.sov.br

PORTARIA N' 012 de 23 de fevereiro de 2022

o.,ro



NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARÂNÁ

AVTSO DE LrCrrAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 212022

Processo Administrativo n.o 7 12022

Objeto: Aquisição de conjunto de letras formando a frase "Eu
Amo Nova Santa Bárbara".

Tipo: Menor Preço, Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
0310212022 às 08h29min do dia 1610312022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do
dia ftft312022.
tNícto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min do
dia 16t03t2022.
LOCAL: www.bllcompras.com

Preço Máximo: R$ 37.91í,67 (trinta e sete mil, novecentos e
onze reais e sessenta e sete centavos).

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

Nova Santa Bárbara, 0210 022

EIaine Cristi na tk dos anto
Pregoeira

Portaria n" 0121202

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pt€oy=bt

PREFEITURA MUNICIPAL
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 212022
Processo Administrativo n." 7 12022

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura êntrê o Município de Nova Santa Bárbara e a sua
empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo dê Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitações po r meio do e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certâme licitatório.

Elaine Cri a Lud sSa
tra

Portaria n" 01212022

Rua Waltedo
El - E-mail - licitacao a nsb.pr.gov.br - rvrr s'.nsb.pr.sov.br

1

Bittençoun de MoÍacs n'222, Centro, t 43. 326ó.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Btuban, Paraná
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 212022
Processo Administrativo n." 7 12022

Objeto: Aquisição de conjunto de letras formando a frase "Eu Amo Nova Santa Bárbera".

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço complêto), retiÍou este Edital de Licitação e deseja
ser informada de qualquer alteração pelo e-mail ou
pelo tel/ fax:

Assinatura e Carimbo da Empresa

2

Rua Wal&edo Bittencourt de MoÍaes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa BtubarÀ Paraná
g - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - §'w'w.nsb.Drgey.br

aos I 12022.
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EDITAL oe pRecÃo euerRôHrcoNo 2t2oz2
Processo Administrativo n." 7 12022

LICITACAO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEoUENO PORTE E/OU

o ttlUtttcípto DE NoVA snNra eÁnenRA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada
pela Portaria no 01212022, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar
licitaçáo na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo Menor Preço, Por item, para a
aquisição de conjunto dê letras formando a frase "Eu Amo Nova Santa Bárbara", em
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos,
conforme descrilo no Anexo I do edital.

O pÍocedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

Para todas as referências de têmpo será observado o horário de Brasília (DF).

Compõem êste Edital os seguintes anexos

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04
ANEXO 05
ANEXO 06

1.
1.1

ANEXO 09 Declaraçáo comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual;

ANEXO í0 Declaração de responsabilidade técnica.

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

3

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Pamná
g - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - w!'w.nsb.pr.gov.br

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEII (LC 14712014).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 03/02/2022 às 08h29min do dia
16103t2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia1610312022.
rNícto DA sEssÃo DE olspuTA DE pREÇos: às 09h00min do dia't6/03/2022.
LOCAL: www.bllcompras.com

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico para a aquisição de conjunto
de letras formando a frase "Eu Amo Nova Santa Bárbara", conforme descrito no Anexo I do
edital.

ANEXO 07
ANEXO 08

Descrição do Objeto;

Minuta do contrato;

Exigências para Habilitação;

Modelo de Declaração de ldoneidade;

Modelo de declaraçáo de fato superveniente impeditivo de habilitaçáo;

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
Modelo declaraçáo de não parentesco;
Modelo Carta Proposta;
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1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionária do Município de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, mediante a inserçáo e monitoramento de dados gerados ou
lransferidos para o aplicativo 'Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitações e Leilôes do Brasil. (vúvúw.blco4p1ê§.c9!S)

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

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

CONDIçÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Esta licitacão é exclusiva para participacão de Microempresas (ME). Empresas de
Pequeno Portê (EPP) ê/ou Microêmpreendedor lndividual (MEl), qualificadas como
tais nos termos do artiqo 3o da Lei Complementar n.o 12312006, com as altêraeôes da
Lêi ComplêmênlaÍ n.o 14712014.

3.2 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade conslante nos seus
atos constitutivos sejam compatíveis com o objeto desta licitâção e que estejam
credenciadas na Bolsa de Licitações e Leilóes - BLL.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados

3.3.1 . Proibidos de particlpar de licitaçôes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

3.3.2. Estrangeiros que náo tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citaçáo e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.3. Que se enquadrem nas vedaçôes previstas no Art. 90 da Lei Federal n-o 8.666/1993;

3.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;

3.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3.3.6. Entidades das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidorês do Município;

3.3.7. Conste no Cadastro de empresa inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da
Transparência, Fiscalizaçáo e Controladoria-Geral da União, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensa ou no
Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de lmprobidade Administrativa e
inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma conetora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, telefone: (41) 3097-4600 - ate horário fixâdo neste edital para apresentação da
proposta e início do pregáo.

3.4

El - E-mail - licitacaoônsb.pr.go .Dr.gov.br

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, B - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara Paraná
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3.5 A participaçâo no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento

do licitante, até o limite de horário previsto, e inserção q§!4 do valor inicial do lote.

3.6. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a

Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos

custos pela utilizaçáo dos recuÍsos de tecnologia da informaçâo, consoante tabela fornecida
emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei no 10.52012002.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:

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

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

penalidades previstas na legislaçáo.

CREDENCIAMENTO NO S'STE'I'A LICITAÇOES DA BOLSA DE LICITAÇOES E
LEILõE9 Do BRASIL

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear âtravés do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leil6es do Brasil, ou pela própria Bolsa de
Licitaçôes e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar
todos os demais atos e operaç6ês no sistema de compras do site: www. bllcompras.com

4.3 A participação do licitante no Pregâo eletrônico se dará por meio de corretora contrãtada
para representálo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.

4.4 Poderão paÉicipar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinente ao
objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas na Lei no

10.520102, na Lei no 8.666/93, Lei Complementar n' í2312006 e Lêi Complemêntâr no

14712014 - Exclusivo ME/EPP.

O acesso do operador ao pregão, para êfeito de encaminhamênto de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somenle se dará mediante prévia
definição de senha privativa.

5

45

Rua Walfredo Bitt€ncourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
B - E-mail - Iicitacaorênsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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4.6 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
da Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil;

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

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

PARTICIPAÇ,AO
4.9 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitaçáo da senha pessoal e

intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.

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

4.11 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo número (41) 3097-4600, e-mail: contato@bll.oro.br, ou através de uma correlora de
mercadorias associada.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULACÃO DOS LANCES

4.12 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

4.13 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou nâo apresentem as especificaçóes técnicas exigidas no

Termo de Referência.

4.13.t Também será desclassificada a proposta que identiÍique o licitante

4.13.2 A desclassificaçáo será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

4.13.3 A não desclassificação da proposta nâo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

4.15. O sisteme disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os
licitantes.

6

Rua Waltedo Binencoun de Morôes n'222, Cenrro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Sanra Bárbar4 Paraoá
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4.14. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
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4.16. tniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do

valor consignado no registro.

4.16.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

4.17. Os licitantes podeÍáo oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

4.18. O licitante somente podeÍá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

4.19. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação

aos lances intermediários quanto em relaçáo à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá

ser de R$ 1,00 (um real).

4.2O. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 'aberto", em

que os licitantes apresenlaráo lances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.

4.22. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

4.23. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.

4.24 Encerrada a Íase competitiva sem que haja a prorrogaçáo automática pelo sistema, poderá

a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

4.26. Durante o transcurso da sessâo pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

4.27. No caso de desconexão com a Pregoeira, no deconer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

4.28 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte
e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio êletrônico
utilizado para divulgação.

7
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4.21. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duraçáo da sessão pública.
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4.29. O critério de julgamento adotado será o menor prêço, por item, conforme deÍinido neste

Edital e seus anexos.

4.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele

previsto no art. 3o, § 20, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,

sucessivamente, aos bens produzidos:

4.31.1. No pais;

4.3'l .2. Por empresas brasileiras;

4.31.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

4.31 .4.PoÍ empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras

de acessi6ilidade previstas na legislação.

4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistêma eletrônico dentre
as propostas empatadas.

4.33. Encerrada a etapâ de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.

4.33.1.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

4.33.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociaçáo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

4.34. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

5. DAACEITABILIDADE DA PROPOSTAVENCEDORA.

5.1 . Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 70 e no § 90 do art. 26 do Decreto n.o 1O.O2412O19.

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, B - 86.250{» Novâ Santa Bárbara, Paraná
E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.br

4.30. Caso o licitante náo apresente lances, conconerá com o valor de sua proposta.

5.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máxlmo fixado (Acórdáo no í455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamentê inexequível.
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5.2.'l Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalaçóes de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

5.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a

exequibilidade e a lêgalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita;

5.5 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

meio de Íuncionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de

não aceitação da proposta.

5.6 O prazo estabelecido poderá ser pronogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela

Pregoeira.

5.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,

fabricante e procedência, além de oulras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio

e ptazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta,

Se a proposta ou lance vencedor for desclassiÍicado, a Pregoeira examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaçâo.

Âa Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chaf'a nova
data e horário para a sua continuidade.

5.9 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

5.10. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

5.1 'l . A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9
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NOVA SANTA BARBARA

5.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessáo pública somente poderá

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a oconência será registrada em ata;
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6.1 .
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6.1.2. Conter a indicaçáo do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

6.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sançáo à Contratada, se for o
caso.

6.3

6.4.

6.4.1 . Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por

extenso, prevalecerão estes últimos.

6.5

6.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificaçôes ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

6.7, Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

Para os casos em que haja dúvida e sejam solicitados os originais, o licitante terá o prazo

de 3 (três) dias uteis para postagem dos documentos solicitados, sendo o prazo contato a
partir da solicitaçáo formal pela Pregoeira.

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do

licitante, observado o disposto neste Edital.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03
(três) horas, a contar da solicitaçáo da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 03.

7
7.1

10
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6.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

Todas as especificaçóes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei no 8.666/93).

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais

de um resultado, sob pena de desclassificação.

6.8.
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8. DOS RECURSOS

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante,

será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intenÇão de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)

pretende Íecorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

8.t

8.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou náo o recurso,

fundamentadamente.

8.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condiçôes de admissibilidade do recurso.

8.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a

decadência desse direito.

8.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pêlo sistema
eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do
reconente, sendo-lhes assegurada vista imediâta dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

8.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento

8.6. Os autos do processo permanêcerâo com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1 Nas hipótêses de provimento de recurso que leve à anulaçáo de atos anteriores à

realizaçáo da sessáo pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.t.2. Quando houver eno na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o conlrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovâr a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1' da LC no

12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimenlos imediatamente posteriores
ao encerrâmento da etapa de lances.

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessáo
reaberta.

9.2.1. A convocaçáo se dará por meio do sistema eletrônico ("chat'), e-mail, ou, ainda, fac-símile,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11
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í0. DA ADJUDtcAçÃo e ol HoitoLocAçÃo
10.1. O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada

vencedora;

10.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quaÍ1to ao mesmo, será

o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicação e homologação.

11.
11.1

DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O contrato terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado ou renovado,
mediante acordo enlre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante
Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposiçôes contidas no art. 57, da Lei no 8666/93.

12. PAGAMENÍO
12.1 O pagamento será feito em eté 10 (dez) dias úteis após à entrega, mediante apresentaçáo

da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 't 1 da Lei Federal n.o 8.212l199"1, às
contribuiçôes instituídas a título de substituiçáo, e às contribuições devidas, por lei, a
terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

12.2 A des com a sente li correrá à conta da

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIITIENTO

13.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessâo pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

13.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e conter o nome
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social
da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitaçôes da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das í3h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb. pr.qov. br

2022 lsr o los.oor. r s.+sz.oo9o.2oo8 lo l+.a.so.51.oo.oo Exercício
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'10.2. Após a dêclaraçáo dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto à

intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal;

DotaÇóes

da fontedaprogramática
da
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13.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboraçáo deste Edital e seus

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data

de recebimento da impugnaçáo.

13.4. Acofhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realizaçáo do certame.

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados

a Pregoeira, até 2 (dois) dias útêis anteriores à data designada para abertura da sessâo
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

13.6 A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboraçâo do edital e dos anexos.

13.7 As impugnaçôes e pedidos de esclarecimentos náo suspendem os prazos previstos no

certame.

13.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnaçáo é medida excepcional e deverá ser
motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.

13.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administraçáo.

14.
14.1

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

14.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificaçáo/inabilitação;

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

14.5

13
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14.2 O proponentê é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformaçôes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informaçôes nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisão do contralo ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabiveis;

14.3. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitaçáo,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
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t4.6. As normas que disciplinam este Pregáo serão sempre interpretadas em favor da ampliaçáo
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administraçáo, a finalidade e a segurança da contratação,

14.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderáo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

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

14.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que está
vinculado a Pregoeira;

14.11 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00 às 17
s00 horas, de segunda a selita-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo
Bittencourt de Mores, 222, Cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressâlta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados;

'14.12 A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte
dos autos da licitação e náo será devolvida ao proponente;

14.t3 Náo havendo expediente ou oconendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçâo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que náo haja comunicação da Pregoeira em contrário.

14.14. Os preços cotados deverâo ser em REAL, com no máximo 02 Íduas) casas decimais
aoós a vírqula, no valor máximo deste edital de R$ 37.9í í,67 (trinta e sete mil,
novecentos e onze reais ê sessenta e sete centavos).

í4.15. Os casos omissos neste Edital, serão resolv s pela Pregoeira, nos termos da legislação
pertinente

Nova Santa Bárbara, 0210312022.

no
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Elaine Cristin
P
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't4.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital;

Portaria n" 01212022

38
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Danilo Dassayey Gozi

Intenharo CM,
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Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

Danilo Dassayev Gozi
Assessor Técnico de Engenharia
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ANEXO I- DESC DETALHADA OBJ

TERMo oe RerenÊructa

1.'1. A presente licitação destina-se a aquisição de conjunto de letras formando a frase "Eu
Amo Nova Santa Bárbara", de acordo com as características descritas neste Termo de
Referência e demais anexos.

3. DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1. A instalação completa do letreiro ficará a cargo da contratada e deverá ficar conforme imagem
abaixo:

.

LETRÊIRO

2 - DAS ESPECTFTCAÇoES E CARACTERTSTTCAS DO OBJETO

Lote: 1-Lote001

1 Conjunto de letras formando a
frase "EU AMO NOVA SANTA
AÁnennR" com 1,OO metro de
altura x '15 cm de e escultura
representando (coração) com 1,20
metro de altura x 15 cm de
espessura em concreto armado,
instalado

1 00 CJ 37 .911.67 37.911,679337

TOTAL 37.9í í,67

'lt
0r

16

1 . OBJETO

Item Código do
produto/s
erviQo

Nome do produtolserviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total
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3.2 A instalação deverá ser feita conforme orientaçôes da municipalidade, cabendo a contratada a

adequada sinalização.

3.3. O objeto deste edital deverá ser entregue de forma completa, incluindo a instalação do
mesmo em sua totalidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da assinatura
do contrato, no trevo do Municipio de Nova Santa Bárbara, Rodovia PR-090, sob supervisão de
responsável designado pelo Município.

3.4. A contratada deverá designar o responsável técnico e recolher a respectiva ART junto ao
CREA.

4. TNFORMAçOES AD|CtONAtS
4.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de
Licitaçáo.

Rua Walfrcdo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 1266.8100, I - 86.250-000 Nova Ssnta Bárbarq Paraná
El - E-mail - licitacao/.lnsb.pr.eov.bÍ - wrvrv.nsb.or.gov.br
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O UUHTCíp|O DE NOVA Slt{tl eÁngARA, pessoa juridica de direito público, inscrito no CNPJ
sob n.o 95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, centro,
Nova Santa Bárbara, Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério,
brasileiro, casado, CPF sob o n-o portador da Carteira de ldêntidade sob o n.o -------

SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIOAOEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominado CONTRATADA,
celebram entre si o presentê contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico No
212022, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposiçóes de
direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
1 .1 . A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE conjunto de letras formando a frase
"Eu Amo Nova Santa Bárbara", conforme consta da proposta apresentada no Pregão Eletrônico
No 212022 e especificado abaixo:

<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.í. A instalação completa do lelreiro ficará a cargo dâ contratada e deverá ficar conforme imagem
abaixo:

LETREIRO

TETREIRO

2.2 A instalaçáo deverá ser feita conforme oriêntações da municipalidade, cabendo a contratada a
adequada sinalização.

1t
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ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
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2.3. O objeto deste edital deverá ser entregue de forma completa, incluindo a instalação do
mesmo em sua totalidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da assinatura
do contrato, no trevo do Município de Nova Santa Bárbara, Rodovia PR-090, sob supervisáo de
responsável designado pelo Município.

2.4. A contratada deverá designar o responsável técnico e recolher a respectiva ART junto ao
CREA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, serão considerados suflcientes para, em conjunto com este contrato,
definirem seu objeto e a sua perfeita execução.

PARÁGRAFo SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este

contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular
todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em

alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pêlos

representantes legais das partes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREÇO
4.1 . Para a entrega do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE sê obriga a pagar

à CONTRATADA um valor total de R$
<VALORCONTRATO>, (<VALORCONTRATO#E>)

, totâlizando R$

PARÁGRAFO ÚtttCO - A CONTRATADA se compÍomete a emitir a rêspectiva Nota Fiscal no

valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, B - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná
E - E-mail - licitacaotô,nsb.or.eov.br - wrrrr.nsb.or.sov.br

NOVA SANTA BARBARA
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CLÁUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
3.1 . Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico N" 212022 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada dê _.

CLÁUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será feito em até í0 (dez) dias úteis após à entrega, mediante apresentação

da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas
"c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a
título de substituiçâo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade
de Situação junto ao FGTS.

CLÁUSULA SEXTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
6.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,

nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável,
por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoÍidades

19
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competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
Administração.

plnÁCnAfO ÚNICO - 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 sujeita a
uma das seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

c) Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da puniçáo 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".

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
8.'1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária no

<DOTACOES, CONTRATO#T>

CúUSULA NoNA - Do PRAZO DE uGÊNCh.
9.1. O presente contrato terá validade até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado ou

renovado, mediante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e
mediante Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposiçôes contidas no art. 57, da Lei no

8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

'10. í . Fica eleito o Foro da Comarca Sâo Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das
questóes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

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

Nova Santa Bárbara, I I

CONTRATANTE CONTRATADA

20
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CLÁUSULA SÉT|MA. DAS SANÇÕES
7.1. Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenização integral.
Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de
20% (vinte por cento) da avença.
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ANEXO 03 - DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITAÇÃO

r. HlerutlÇÃo JUníotcn:
í.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser anexados em campo próprio do

sistema da BLL em original ou cópia autenticada. Todos os documentos deveráo estar
plenamente legíveis, com boa resoluçáo e fácil leitura.

1.2. As proponentes devem anexar todos os documentos abaixo listados:

2.DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURíDICA:
2.1 . Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações;
2.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a
ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação

legal.

Obsêrvações: Na apresentação do estatuto ou contralo social em vigor e última alteração, se
houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da
êmpresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

3. REGULARIDADE FISCAL:
3.1. Prova de regularidade:
A) Com a Fazenda Federal (Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"

do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.2121'1991, às contribuiçôes instituídas a título
de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros);
B) Com a Fazenda Estadual (Certidâo Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da

Secretâria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidâo Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da

Secretaria da Fazenda Municipal);
D) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF;

E) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
F) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos

inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos

termos do Título Vll-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452,
de '1o de maio de 1943. (NR);

G) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva Junta Comercial.

4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7' DA CF
4.í. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - E6.250-000 Nova Santa Bálbar4 Paraná
g - E-mail - licitacao@nsb.Dr.gov.br - \vww.nsb.Dr.gov.br
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3.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administraçôes fazendárias dos
entes ou órgãos indicados.
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5. DECLARAçÃo DE IDoNEIDADE
5.1. Documenlo declarando que o licitante náo foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com

o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

6. DECLARAÇÃo DE FATos IMPEDITIVOS
6.1. Declaraçáo de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitâção, emitida pelo

proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 05.

7. OECLARAÇAO DE NÂO PARENTESCO
7.1. Declaraçáo de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da

empresa, conforme modelo no ANEXO 07.

8. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:

8.í. Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

8.2. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atestado fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da empresa quanto
ao objeto da presente licitação. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao
mesmo grupo empresarial.

8.4. Comprovação de vínculo, por meio de Íegistro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para

dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da

assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

8.5. CeÉidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo

cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data

marcada para início da disputa de preços.

9. DECLARAÇÂO LEI COMPLEMENTAR NO í23, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

b) Declaração comprobatória de enquadramento como microemprêsa, empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual, conforme modelo do ANEXO 09.

10. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no 13.726, é

dispensada a exigência de:
10. t. Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com

aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e
assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
10.2. Autenticaçáo de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparaçáo entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;

46
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8.3. Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução

do serviço, conforme modelo no ANEXO í0, ate o seu recebimento definitivo pelo Município;
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"10.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia

autenticada pelo próprio agente administrativo;

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

reprêsentante legal da empresa.

13. A Íalta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em desconformidade

com o presente edital implicará na inabilitaÇão da licitante.

í4. Não será desclassificada a empresa (ME, EPP ou MEI) que apresentar documentação
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no AÉigo 42 e seguintes da Lei
Complementar 12312006 de '15 de dezembro de 2006.

í4.1. Caso qualquer dos participantes (ME, EPP ou MEI) apresênte Cêrtidão ou documento
com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias, contados do
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período para que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei Complemenlar 123|2OOG

de 15112J2OO6 com as alterações da Lei Complementar n." 14712014.

14.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & ío da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções prêvistas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 21 de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanêscentes na
ordem de classiÍicação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

15. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos por
órgâos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão acêitos por 60 (sessenta) dias
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida neste
Edital.
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11. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais ou

fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio conespondente.
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ANEXO 04 - DECLARA DE IDONEIOADE

PREGÃO ELETRÔNICO N" 212022

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 212022, instaurado por este município, que não
estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Públice, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, Íirmamos a presente.

,em de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

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

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Ccnro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná
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ANEXO O - DEC DE INEXI IM VOSNCIA OE F

PREGÃO ELETRÔNICO NO 212022

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

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

25

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

pRecÃo ElernôHrco No 2t2022

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos,
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de'14 (quatoze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99,
que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de í4 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.

Rua WalÊedo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250400 Nova Santa Btubara, Paraná
E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov-br - rvwrv.nsb.or.sov.br
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ANEXO 07 _ DECLA DE NAO PARENTESCO

PREGÃO ELETRONICO N" 212022

A empresa_, inscrita no CNPJ sob o
no

portador (a) da Carteira de ldentidade no

DECLARA, para efeito de
participaçáo no processo licitatório PREGAO ELETRONICO No 2i2022, do Município 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 Licitaçôes do Município de Nova
Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente ê
carimbada com o número do CNPJ.
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por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

e do CPF no
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ANEXO 08. CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNlco No 212022 - Caia-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, conforme Anexo
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* DescriÇão detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que se
fizerem necessárias.

IDENTIFICAçÃO DO CONCORRENTE:
RRZÃO SOCnI:
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA C NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

2. CONDTçOES GERATS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente

licitação.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimenlo, tais
como os encargos (obrigações sociais, impostos, laxas etc.), cotados separados e incidentes
sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.; REPRESENÍANTÉ LEGAL DA EMPRESA)

28
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PREçO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
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PREFEITURA IúUNICIPAL 53
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO 09 - MODELO DE DEC DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIB DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE .

PREGÃO ELETRÔNICO N" 2!2022

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

2006, que a Empresa.........
esta ênquadrad, "a ""t"gori"........

.......(Pequeno Porte ou Microempresa), bem

como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006-

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

...................., cNPJ

E - E-mail - licitacao,ânsb.pr-sov.br .Dr.sov.br
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Sanra Bfubar4 Parará

Local e data,
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PREFEITURA T,4UNICI PAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

ANExo 1O - MODELO DE DECLARAçÃO DE RESPONSABILIDAOE TECNICA.

PREGÃo etetRôr.rrco No 2t2o22

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resoluçáo no 218 de 29/06f/3 e no

317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia,

declaramos que o responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida licitaçâo, é:

N" Nome CREA N' Assinatura do
responsável técnico

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso
quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Local e data, ...-
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Rua Wal&edo Binencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100. I - 86.250{00 Nova Santa Bárbaü. Paraná
El - E-mail -licitacao@nsb.pr.gov.br - §"rv§.nsb.pr.gov.bÍ

Especialidade

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF
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TCEPR 55

Detalhes processo licitatôrio

Entirade Executord MUNICÍPIO DE NôVA SANTÁ úRBARÁ

,\,to. 2022

No licitôção/di§pensa/inexigibilidde" 2

Modald*' prEgão

Núíneo editôUproceso* 7/2022

prov.nl.nt.r dê ôre.ôl.mor l.têr.à.lon.l5/6ultalàt.r.l. d.
Insüluição Financeira I

Contrôto cle EmpÍéstiíro '

DescriÉo Re.irmida do Ohieto' AquisÍÉo de coniuoto de letras foímândo ô frase ,Êu Âmo Nova Santa Biírbara..

Ya]TAI

§dúr

FoÍmà ê AtaliÉ

DobÉo OíçâíÍr€írt*ir"

PÍ@ máriÍio/Returêrria de preço -

Ri*

Dab dê taí@íleílto do Editd

Data dô Abeítuaâ das Propostas

MOVÂ Dâta da 

^ber&a 
das Propo6tas

Daü| de tançaÍneito do trtal

Data da AbêÍhra das PÍopo6tas

Menoí Prêçp

0500! 1í5200e0200844905 r@00

37.grt,67

0210312027

1610312022 Data Rêgistro

Oata RegistÍo

o210312022

Há freíÉ erdush,Ds pa.a EPP/l'lP Sim

Há c.ta de paüdpaéo para EPP/MP tlào

Íratâ-sê de úrô com eriJÉidô dê subcoitrôtôdo de EPP/MA Não

Há pririradê paÍa aquic(Fes de mirD€nrpr€s6 regkrEis ql locab? Nâo

Dãta CôncelaírÉíto

CPF: 4271512958 (!qqq4.)

Percentuôl de participação: 0,00

https://servicos.tcê.pr.gov.bÍ/TCEPR/MUnicipâUAMUDêtalhesProcessocompÍa.aspx 1t1
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PODER EXECUTIVO

IMPRENSA OFICIÂL -
Lei n" 660, de O2 de
abril de 2O13.

Ano WII

No 2166 - Nova Santa Bárbara, Poraní QUARTÁ-FETRÁ,02 Ço

AVISO DE LICITÂ
pnrcÃo tr,nrnôxrco x' rnozz

Objeto: Aquisição de cotrjuoto de letrâs formando , Írase "Eu Amo Nova S.nti Bárb8rr,.

Tipo: Menor Preço, Por lt€ÍL
RECEBMENTO DAS PROPOSTÂS: drs 08h00min do dir 03/02/1022 Às 08h29min do dir 1610312022.
'Bf,RTURA DAS PROPOSTAS: drs 08h30min às 08h59mií do diâ l6/0312022.

- 
,Ícto na snssÃo DE DIspurA DE pRrÇos: À§ 09ho0min do dir ló/03/2022.

LOCAL: wrvn.bllcomDras.com
Preço márimo: R$ 3?.911,67 (hintr e rete mil, novêcentos e onze reds e resseDtr e sête cent.vos).
Il}[0IE|tõÊ!-C0[dsesútÍji: poderâo ser obtidâs cm horálio dc expediênte ns Prefeitum Municipal de Novâ Ssntâ Bárbara, sito à Rua Wdtuo
Bittencourt de Moraes n" 222, pelo fone: 43-3266-8100, por Email: liciucao/rDnsb.pr.eov.br ou pelo site y1g45!4149ft

Nova SÂntâ BárbÀÍs, 0y0ll2022.

Elsine Cristin{ Ludilk dos Santos
Pregoeira

PoíadÃ n' 01212022

EXTRÂTO DO CONTRATO N' 52022

REF.: Dbpertr de Llcitrçlo tr." 3/2022

PÂRTES: Município de Novr S.trlr Birbarr, pessoa júdica de dieito publico htema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com sede
sdministrÀtiva na Rua WalÊedo Bitlencourt de Moraes, 222, e a empresa RJCÂRDO DE GODOI - MERCADO, inscrita no CNPJ sob n"
26.721.1231ú01-05, com sede na Rua José Coutiúo Bezerla, 771 - CEP: 86250000 - Baino: CentÍo, Nova Saota Bâôa!a/PR.

OBJETO: Âqufuiçto de hortifnrdgr.Dlel.os prrr r merende der Escolrs Mu clpeir.

VÂLOR TOTAI-: R§ 24.055,00 (vlnle e qu.tÍo mil e clnquetrtr e clo.o rerir).
PRAZO DE VIGENCIA: 60 (s!3t€ntr) dlú, ou s€ja, aré 30/0,1i'r0r2.

SECRETARIA: Secretâriâ Mudcipal de Educação, EspoÍte e Cultura.
' 'URSOS: SecÍetÂria Municipal de Educaçào, Esportc e Cultura.
ÊEsPONsÁvEL JURÍDICO: Carmeo Conez Wilcken, OAB/PR n' 22.912.
DATA DE ASSINATURÂ CONTRATO: 02/03/2022.

EXTRATO DO CONTRÂTO NO 6/2022

REF.i Dispetrsr de Licia.çlo n.'52022

PARTES: Mutricípio de Nov. S.trtr Barbrrr, pessoa juÍidica de direito pülico intemq inscíta no CNPJ sob o n'95,561.080/0001ó0, com sêde

administrativa m Rua Walfredo Binencourr de Morâes, 222, e a empresa SANETnAN - SÀNEAMENTO AMBIENTAL EIRELI, inscrita no CNPJ
sob n' 95.391 .876/0001-12, côm sede nâ Rua Vcreador Adma! Benolli, 6159 - CEP: 83506410 - BÀino: Jardim Marambaia, Almirante Tamandará/PR.

OBJETO: Cotrtr.t.çio de empresr espccirlizad. nr prêstrçlo de serviços de irm.zenrmeúlo, trrnsporte e dcstiDaçlo íiDal de r6íduos
domiclll..es.

VALOR TOTÀL: RS 17391,13 (dezessête mil, trezertos e novent. ê um Íeris ê treze centavos).
pn {zO on V|CÊNCIA: ó0 (i.rteDtr) dlr3, ou seja, âté 30/04/1022,

§ECRETÂRIA: Secrcta.ia Münicipal de Obrâs, do Trabalho e Ceração de EmpÍegos.
RECURSOS: SecÍersria Municipal de ObrÀ1 do Trabâlho c GcÉçào dc Empregos.

REsPoNsÁvEL JURÍDlco: carmen Conez wilcken, oÀB/PR n" 22.932.

DATA DE ASSINATUR 4. CONTRATO: 02/03,/2022.

Il - Atos do Poder Legislativo

Não há te data

Não há publicações para a presente data

Diárlo Oficlal Elrtr6nico do lrlunlcíplo dê Nova Santa Bárbara
RuarWaftêdo BÍtlencourt dê Morâês n'222 - Cantro

Fon6,/Fax: (43) 3268100
ÉíaiI diaíiooficisl@nsb.pí.gov-bÍ / pmnsb@nsb.pr.gov.bí

Sitei www.n§b.pí-gov.bí

Diário Oficial Eletrônico
Município de §ova §anta 3ârbara - Paraná


