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ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 59/2015 - SRP

A empresa 

-,

representada pelo (a) Sr.(a)
com sede na _, CNPJ n.o _,

CREDENCIA o (a) Sr.(a) ,

(CARGO), portador(a) do R.G. no e C.P.F. no

ilçaon",oo,io"oJi"u j"Jl:::l5li§:'#l"r;yj3[§]"r::"["üffi :l[:ilH:
de 03 (três) veÍculos, zero km, para a Secretaria de Administração e Secretaria
Municipal de Saúde, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatorias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

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

c) Documento de ldentificação;

31

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t3 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PIR*],IÁ

Pregão Presencial no 5912015 - SRP
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ANEXO XI

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 59/2015 - SRP

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

d" p.,ri.'p"çã" ." p-*..r'ffirl 
trrm;rT::-i;'Ê:il1?::

Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O
<N UMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 59/20í5 - PMNSB

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, R.G. ............. ............, inscrito no CPF
sob. o no doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as
Leis N' 10.520/02, N" 8.666 de 21106193 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal no 041i2009 do dia 04/09i2009, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 59/20í 5 - SRP, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de 03 (três) veículos, zero
km, para a Secretaria de Administração e Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificado, oferecido pela 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&EN DERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob nO.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçôes abaixo

estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de 03 (três) veículos,
zêro km, para a Secretarie de Administração e Secretaria Municipal de Saúde, conforme

especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Prêgão Presencial No 59/20í5 - PMNSB,

independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens

relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I,

podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em

que, em igualdade de condiçóes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do

art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto n" 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECTFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

JJ
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CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCN
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da É-
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato "o ff
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara. /
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CLAÚSULA QUARTA _ DA DoTAçÃo oRÇAMENTÁRIA
As despesas deconentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

GLÁUSULA QUTNTA - DA VALTDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validadê dê 12 (dozê) meses, a contar da
assinatura do mesmo, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administraçáo Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o

objeto referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, nestê caso, o contraditório e a ampla defesa.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitac sb. br - www.nsb.pr.aov.br
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CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenclador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço regiskado se tornar, comprovadamente, inexeqÜível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do serviço. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedéncia de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicaçáo das penalidades

previstas no edital, caso não aceilas as razões do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualificaçáo técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- náo cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicaçáo do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita t
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o l*'
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. fl-
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cLÁusuLA sÉrMA - DAS oBRrcAçoes oa BENEFtcÉRn DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vêncida) durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços;
- Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da
aquisição do objeto;
- O(s) veículo(s) será(ão) devolvido(s) na hipótese de apresentar(em) irregularidades, não
corresponder(em) às especificações da Ata de Registro de Preços ou estar(em) fora dos
padrões determinados, devendo ser substituído(s) pela empresa beneficiária da Ata no prazo

máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da notificação, sob pena de aplicação das
penalidades previstas na cláusula décima quinta desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAçÕES DO MUNICíPIO
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às
dependências da Prefeitura, para a entrega dos veículos referente ao Pregão Presencial No

59/20í5;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos veículos, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos veículos,

apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os veículos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificaçôes constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

- solicitar que sejam substituldos os veículos, que náo atender às especiÍicações constantes
no ANEXO l.

clÁusuLA NoNA - DA AUToRTzAÇÃo plRa AoursrÇÃo E EMlssÃo DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições dos objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a

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

ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.
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CLÁUSULA DÉCIMA. DO LOCAL DE ENTREGA
A entrega deverá ser feita na Sede da PreÍeitura Municipal (Departamento de Compras),

localizado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara - Paraná, em

horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, Írete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.
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cLÁusuLA oÉctnrtl pRtMEtRA - cARANTIA
A garantia e assistência técnica do veÍculo deverá abranger peÇas e componentes contra
defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso do
mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - ASsISTÊNclA TÉcNIcA
A empresa vencedora deverá manter assistência técnica na Região do Município de Nova
Santa Bárbara (PR), via concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar localizada
num raio superior a 200 km do município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada
da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os

créditos kibutários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do

parágrafo único do artigo 1 I 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. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,

a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
prczo parc o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do

banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados

indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá

deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Prêsencial n'59/2015 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata

enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONOICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (áo) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer veículos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as

especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva prop

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb. br
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alinea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. É
ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos veículos, se estes não estiverem dentro
das especificações exigidas na licitação conforme especificações neste Pregâo Presencial
em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo
sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal
dos veículos, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.
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obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos veículos
entregues;
- Efetuar a troca imediata dos veículos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:
- Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

GLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS SANÇoES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo orgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;
o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por ptazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

às mesmas i //
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f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez,Íalta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA . Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificaçáo, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA orrAVA - DAS Drsposrçôes rrnrus
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 59/2015 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA . DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n" 4.039.382-0 SSP/PR

<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR. CONTRATO#T&NOME>

CN PJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CN PJ>

Beneficiária da Ata
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Esrroo Do PARANA

PORTARIA no 015/2o15

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

C|ÁUDEMIR veÉRtO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR:

Art. lo. A Comissão de Pregão, composta pelos seguintes membros:

- Pregoeiro: Fábio Henrique Gomes - CVRG no 10.407.423-5 SSP/PR;

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

- Equipe de Apoio: Elaine Cristina Ludatk ' cli RG no 9 .L44.227-2-SSPIPR;

- suplente: Mônica Maria Pro€nça - cIlRG no 10.450.207-5-SSP/PR;

- Equipe de Apoio: Maria José Rezende - CIiRG no 9.170.714-a-SSP/PR;

- Suplente: Zacarias de Abreu Gonçalves - CI/RG no2.254.409-8-SSP/PR.

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

disposições em contrário.

Nova Santa de de 2015

Rua Wafhedo Bittencourt d€ Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa BárbaÍa - PR - Ei . 86.25G000
a (43) 3266.8100 - g - E-meil: omnsbdt0sb.or.qgv.bí - Site: www,nsb.§r.gov.bí

Nova Santa Bárbara, paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

39
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
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Voltar

Detalhes processo licitatório

CPFr 4271512958 (Looout)

Editar Excluir

Entidade Execúora MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Ano* 2015

No licitação/dispensa/inexi gi bilidade* 59

lYodalidade* Pregão

Número edibl/processox 08212015

Descrição Resumida do Objeto* Registro de preços para evenhJal aquisição de 03 (rês) veículos, zero km, para a

Secretaria de Administração e Secrebria Municipal de Saúde

Forma de Awlição

Dotafo OrçamenÉria*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Data Cancelamento

Menor Preço

08001 10301034020344490520000

145.814,80

t7ltu20t5

0Llt2l20Ls Data Registro

Data Registro

t7lLuzots

http://servicos.tce.pr.gcv.bÍ/TCEPR/Municipal/AM UDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1

/i
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Paraná Terça-Feira, í7 de

Ano lll
IMPRENSA OFICIAL-
Lêl n' 660, de 02 de abril de 2013.

Poder

Executivo

Obieto: Registro de preços para eventual aqulslção de brinquedos para o
Centro de Educação lnÍantil Noêmia Blttencourt Cameiro.

Tipo Menor preç0, por item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00mln do dia í9/íí12015 às
0í{§9min do dia 01/í212015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia
01t'12t2015.

tNíclo DA sESSÂo DE DtspuTA DE pREÇos: às 09h00min do dia
Unznffi[ por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de

LicitaçÕes e Leilões do Brasil, www.bll.orq.br 'Acesso ldentiÍicado no link -
licitaçÕes".

Preço Máximo: R$ 35.500,00 (tdnta e cinco mile quinhentos reais).

lnformacões Comolementares: poderão ser obtidas em horário de

expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo fone 43-3266{100, ou por E-

mail: licitacao@nsb.or.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1711112015.

Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n" 015/2015

pnecÃo pne.smctnL tt. sg/2ots - sRp

Objeto: Regisho de preços para eventual aquislção de 03 (três) veículos,
zero km, para a Secretaria de Admlnistração e Secretaria Munlclpal de Saúde.

Tipo: Menor preç0, por item.

Recebimento dos Envelopes: Até às 13:30 horas do dia0111212015.

lnicio do Pregão: Dia 011'1212015, às 14:00 horas.

Preço máximo: R$ í45.814,80 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e

quatoze reais e oitenta centavos),

@: poderâo ser obtidas em horário de

expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, pelo fone: 43-3266-8100, por Email:

licitacao@nsb.pr.qov.br ou pelo site www.nsb.Dr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 1711112015,

Fabio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n'015/2015

Referente ao Contrato no 017/2014 de Emoreitada de Obra.

REF.: Tomada de Preços no 212014.

PARTES: Munlcíplo de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito
publico intema, inscrita no CNPJ sob o no 95,561.080/0001-60, com sede
administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato
representada pelo Senhor Prefeito Municipal Claudemir Valério, portador da
cédula de identidade R.G. n" 4,039.382{ SSP/PR, CPF n0 563.691.409-10 e
a empresa TURBO INFORMATICA. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.
EPP, inscrita no CNPJ sob n" 97,373.088/0001-29, com sede na Rua Barão

do Rio Branco, 1 346 - Sala 1 5 - CEP: 85900-970 - Baino: Centro, Toledo/PR,
neste ato representado pelo Sr. Cezar Luiz Longhi.

OBJETO: Prestação de serviços de licenciamento de uso de programas de
inÍormática e suporte técnico operacional,

VALoR DA REDUçÃo: R$ 9.901,92 (nove mil, novecentos e um reais e

noventa e dois centavos).

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Assistência Social.

RESP0NSÁVEL JURÍDrcO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR n'48857

DATA DE ASSINATURA D0 TERMO DE AD|T|VO: 17t11t2015.

CONCESSÁO DE DÁR|AS
ATO N'7818/20í5

0 Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do

Paraná, usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei, tendo em

vista a Lei Municipal no 766/2015 e 77112015, bem como lnstruções

Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE

DÁRh(s), como segue:

Servidor:

Cargo:
Secretaria/Departamento :

Quantidade de Diárias:
Valor (R$):

Destino:
Objetivo da Viagem:

SOLANGE NOCKO DOS SANTOS
NOGUEIRA

Conselheira do CMDCA
Assistência Social
1(uma)
R$ 80,00 (Oitenta Reais)
Curitiba-PR
Para custear despesas com alimentação
em Viagem à Curitiba-PR nos dias 17, 18

e 19 de Novembro de 2015 para
participar da "lX Conferência Estadual
da Criança e do Adolescente".
'1611112015

7818t2015

Gabinete do PreÍeito, Nova Santa Bárbara, 16 de Novembro de 2015.

CLAUDEMIR VALÉRP
Prefeito Municipal

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittêncourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

Documento assinado por CêrtiÍiÉdo
Digital - Nova Santa Bárbara Preíeitura Municipal:
95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é
garantida desd€ que visualirado através do site:
httn://ww trâísírêmiânânnn cnm hr/dôen(tr/

DE :ii

i -,.' --. 
": t'

i'

Data do Pagamento:
Número do pagamento:
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G. Procópio, arta-Fei í,8 2015 Ediçât

Prefeitura Municipal de Nova SE

Avtso DE LtcnAÇÁo PREcÃo ELETRôNtco n,. í8,20't5 - sRp
Obieto: RogislÍo d6 prÊços pàÍâ Bvcntual aquisiçáo de brinquedos. para o

Cantro de EduceÉo lhÍairlil Noêííiá Bittencourl Camêlro.
Tipo Mênoí pr6ço, por itEm.
RÉCEBIMHTTà DAs FROPOST,|.S: dâ8 irShoomin dà Oia tg/tt/2015 àa

07h59ml - 10 diir 0í/1 21201 5..
ABERiúRA DAS PROPOSTAS: dã§ 08ii{»mih às 08h59min do dia

a

rrdô:

01t1212015.
rNlcro DA 0E DlspUTA DE pREÇos; às oghoomin'do dia

Sistoma do Prêgão Eletrônico (liciüeções) da Bolsa do
Brasil, lvjm.hll.oILbj 'Acesso ldenmcâdo no link -

SESsÃo
01112t2015, por meiô de
LicitâÉ€s
licitaçôo3'

R$ 35.500,00 (t,inte s cinco mil 6
ser

na PrEíolturâ §ito
de
Nova Sântâ 1il11t201s..

ou por E-mail: licitac€o(Onsb.praov. bt

Fablo Gomss - Pregoeiro - Portaria n'ótstzots
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Conérclo, lDdú.rrl.. §!Ívlco. 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAAMERICA DA COLINA

ESTADo oo mnaNÁ
Avrso DE LICITAÇÃo

PREGÃo PRESENCIAL 076/2015
Objeto: Registro de Preço para eventual serviços para assentamento de Pavcr e

com fornecimento de pó de pedra e areia fina, em diversos locais do perímetro
urbano do Município de Nova Anrérica da Colina, incluindo: preparação da base
paÍa assentamento, âssentamento de paver l0x20x6 ou l0x20x4 compactação
da base com placa vibratória ou compactador de percussão; cornpactação final
do paver com placa vibratória; rejuntamento conr areia fina e acabanrento final;
limpeza geml e retirada de entulhos do local, informações através do tclcfonc/
fax (0xx43) 3553 1633 ou e-mail licitaírànovaamericadacolina.pr.eov.br. Abertura
da Licitaçâo: OjlJlQ horas do dia 01/1212015. Local de Abertum: PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVAAMERICA DA COLINA - PR -Avenida Paraná, N" 276

- Nova América da Colina - Edital disponível no site www.novaamericadacolina.
or.gov.br - NAC, 1611112015

't0í03d2015

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVAAMERICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 077l20I5
Objcto: Registro de Prego para aquisição e fomecimento de combustívcl para a

&ota da Municipalidade. com fomecimento parcelado(diário), conformc discri-
minações constantes no Anexo I dcste Edital. informações através do telefonc/
fax (0xx43) 3553 1633 ou e-mail @ Abcrtura
da Licitagão: l$,5l0 horas do dia 01/1212015. Local de Abertura: PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVAAMÉRICA DA COLINA. PR -AVENidA PATANá, N'276
- Nova América da Colina - Edital disponível no site wllulsyaeloqdsedegqlina
ptSav.br - NAC. | 6l I I l20l s

I 0í 033/20í 5

I Noua So;nta Búrbara

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO EI,ETRÔNICO N." 58/2015. SRP

Objeto: R€gistro de preços prrr eventurl aqulslçío de brinquedos para o

Centro de Educação lnfantil Noêmis Bittencourt Carneiro.
Tipo Menor preço, por item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 19111/2015 às

07h59min do dia 01/12l2015.
ABERTURADAS PROPOSTAS: das 0th00min às 0Eh59min do dia 01/1212015.

INÍcIo DA sEssÃo DE DTSPUTA DE PREÇos: às 09h00min do dia
0l/1212015, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Lici-
tações e Leilões do Brasil, m.bll.org.br "Acesso Identificado no liú - licitações".
Preço Maximo: R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhenlos reais).

E&glfõt Êllffg: poderão seÍ obtidas em honário de expediente na

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walftedo Bittencourt de

Momes no 222, pelo fone 4l-3266-8100, ou por E-mail: lioitacaoí@nsb.pr.gov.br
Nova Santa Bárbara, l7llll20l5.

Fabio Hcnrique Gomes
Pregoeiro

Portaria no 015/2015

í0't13í/20í 5

AVISO DE LICITAÇÃO
PRECÃO PRESENCIAL N" 59/2015 - SRP

Objeto: Registro de preços psra eventull âquisiçõo de 03 (três) veículos, zero
km, prrâ a Secretaria de Administrrçiio e SecÍetaria Municipal de Saúde.
Tipo: Menor preço, por ilem.
Recebimento dos Envelopes: Até às 13:30 horas do dis 0ul2l2015.
Inicio do Pregão: Dia 0l/1212015, às 14:00 horas,
Preço máximo: Rll 145.814,80 (cento e quarent{ e cinco mü oitocentos e quatorz€
reris e oitenta centavos).

Iúgry$ 31t$Êt: poderão ser obtidas em horário dc cxpedientc na

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes no 222,pelo fone:43-3266-8100, por Email: licitacao@nsb.or.gov.br ou
nelo site ww.nsb.orsov.br

Nova Santa Bárbara, lTlll/2015.
Fabio Hcnrique Gomcs

Pregoeiro
Portaria no 015/2015

101133t2015

I Palmas

PREFEITURA MI.'NICIPAL DE PALMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N" lE0/201s

Modalidade de licitação: PREGÃo PRESENCIAL N'75/2015
O Município de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados que

realizar:i processo de licitação nas condições fixadas no Edital e seus ânexos.

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÂO 09:15 do dia04ll2t20l5;
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Av. Clevelândia, 521 -
Centro, Palmas - Paraná.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE ruLGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

OBJETO: Aquisição de equipamentos para instalação de academia ao ar livre no
parque ecológico da grutâ, confomre as necessidades da Divisão de Meio Ambiente
- exclusivo para microempresas e emprestr de pequeno poíe e Coopemtivas
(MEI, ME e EPP) confomre Inciso l'do art. 48 da Lei Complementzr 12312006,
conforme especificações anexas ao edital.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: O9:OO dO diA
04112/2015;
Local para informações e obtenção do instrumento convocâtório e seus anexos:
Site: www.pmp.prgov.br.

Palmas,05/10/2015.
Angela Maria Lisoski

Pregoeim
Dccrcto 3.023/20t4

10í012i2015

AVISO DE LTCITAÇÃO
PROCESSO N" 190/2015

Modalidade de licitagão: PREGÃO ELETRÔNICO N'81/2015
O Município de Palmm, Estado do Puaná. torna público aos interessados que
realizará processo de licitação nas condições fixadas no Edital e seus anexos.
INÍcIo DA sESSÃo: 09: l5 do dia 09 il2t2otst
CREDENCIAMENTO: das 08h00min do dia l8/ll/2015 às 08h00min do dia
09ll2l2015,coma BLL através do site WWWbll.org.br.
MODALIDADE: PREGÂO ELETRÔNICO.
TIPO DE ruLGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas em atenção ao
ContÍato de Repasse n' 1022896-16/2015 - MINISTÉRIO DAACRICULTURA,
conforme especificações anexas ao edital.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida
Clevelândia, n'521, Centro, Palmas - PR, telefone (46) 3263-7000 - Site: ww.
pmp.pr.gov.br e também pelo supoÍe da BLL (41) 3042-9909.

Palmas.29l10/2015.
Angcla Maria Lisoski

Prcgoeira
(Decrcto 3.098/2015)

r0í159/201 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N" l8t/2015

Modalidade de licitaçào: PREGÀo PRESENCIAL N" 7612015 - SISTEMA DE
RECISTRO DE PREÇOS

O Municipio de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados que
rcalizará processo de licitação conforme especificações deste ceíame nas

condições fixadas no Edital e seus anexos.
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÀO: t4:t5 do dia 04/1212015;
ENDEREÇO: sala de reuniõcs da Prcfcitura Municipal, Avenida Clevelândia, nn

521, Centro, Palmro - Pamná.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS,
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisição de tonere, cilindros e cartuchos para impressoras laser
e jato de tinta, conforme a necessidades dos departamentos exclusivo para

microempresas e €mpresas de pequeno poíe e Coopemtivas (MEI, ME e EPP)
confome Inciso l'do an.48 da Lei Complementar 12312006, e especificagões

anexas ao edital.
DATA E HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS
ENVELOPES' I e 2": Até as I 4:00 do dia 04/ I 2/20 I 5:
Local para infomações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos:
Site: w.pmp.prgov.br

Palmas,06/10/2015.
Angela Maria Lisoski

Pregoeira
(Decreto 3.098/20 I 5)

í 0í 0't 5/20í 5

PREFEITURA MLNICIPAL DE PALMAS . PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N' l84l20ls

Modalidade de licitação: PREGÂo PRESENCIAL N'77/2015
O Município de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados que

realizará processo de licitaçào nas condições fixadas no Edital c seus ancxos.

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÀO: 09:15 do dia 07/1212015;
ENDEREÇO: sala de reuniôcs da Prcfeirum Municipal, Av. Clevclândia, 521 -
Ccntro, Palmm - Parmá.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Contratação de cmpresa especializada em ministmr palestras de
fomagão continuada para prolbssores e funcionários da rede munioipal de
ensino, conforme as nccessidadcs do Departamento de Educação. Exclusivo para

microempresas, empresas de pcqueno porte e cooperâtivâs enquadradas no a(igo
34 da lei n' I 1.488, de 2007, confome especificações anexas ao edital.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: O9:OO dO diA

07/L2t20ts;
Local para informaçôes e obtençào do instrumento convocatório e seus anexos:

Site: www.pmp.pr.govbr
Palmas,20/10/2015.

Angela Maria Lisoski
Pregoeira

Decreto 3.098/2015

101026t2015
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AQUISIÇÂO Do EDITAL: ltrtcgB do Edir.l & púir dc 16 d. no.
v.mbro dc 2015 - d. iêguda à s.xu-feim d8 08:00 às 12:00 horu
c d8 14:00 a 17:00 ho6, d6b d.h âÉ 24 hoB rnt.r d. dah
d.rigmdr p.ú .b.rtuo dos Gnvclopcs, mêdiântc âprcsíbção dc
Eibo dc p.gmcnh no valor de R§ 10,00 (-Dcz Éie) nâ sla dê
licibçôs da Prcfcitm Múicipal dc MarilcM-PR" quê dcvcrá scr
efeturdo mediant€ reolhimento da guia DAM - D@umenb de Ar-
Í@.drçào Muicipll rclirrdo no Setor de Tributaçâo Muicipal dâ
P!€fcitun Muicipal dc Marilcm - PR.
LOCAL: Sela de Licitaçõcs Prefçitum Muicipal de Marilena - PR.
Ru8 Dútc Pasqu.leth, no. 855, Ceítso - Múileú - PR.
Tclcfonc: (,l4) 3448-1314
E-mail: liciam@prcfrryrilcna.com.br
ABERTURA DA SESSAO:07 dc dacmbrc dê 2015 às 14:30 ho6,
nr Els dc licitaçõcs dr PrcfcitM Municipal dê Ma.ilda - PR.

Muicipio dc Mdil@-P& m 16 dc rc\rmbrc dc 2015.
BRASILIO BOVIS

Prcfcilo

PREFEITURA MI'NICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA

Avtsos DE LtclrÂÇÁo
PREcÁo ELETRôNICo N. iE/2ors - sRP

Objeb: Regism de prcços pm errnMl aquisição de brinquedos
pe o Cçnro de Eiucaçâo Infulil Noêmia Biren@ffi Coeiro.
Tipo Mmor proço, por itm.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAST das 0Eh00min do di!
l9/ll/2015 À§ 07h59min do dii 0l/1V2015.
AaERTURÂ DAS PROPOSTAS: da 08h00min às 08h59min do dis
0Ut2120t5.
INlcto DA sEssÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min do
dis 0l/1212015, por m.io de SisEma d. Pcglo ElctÉnia (liciiÊçõcs)
da Bols de Liçit çôca r Lcilõcs do BÉ!il, M.bll.or8.br 'A@@
Idcnlificado no liú - licihçõcs'.
PÍeço Máximo: Rt 35.500,00 (fint! e cinco mil e quinhenbs
rcris),
hfom.çõ.8 Compl€mentG: podedo çr obridai em hoÍário dc
cxpcdimtc m Prcfeim Muicipal de Novr Sutr BáôaE rito à Ru.
Walfrrdo Biflil@uí dc Mo6e! n' 222, pclo fonc 43-3266-E100, ou
por Emil: licitlcrc@ntb.pr.goub!

PREGÂO PRESENCIAL N' 59/2015. SR}

Objeb: Registo de prcços pãn evnul àquisição de 0l (rês) vel-
culos, zêro km, pârâ r Serctüiâ dc Adminisrição e Secretúi. Mu-
nicipâl dê Saúd..
Tipo: McÁor pr!ço, por iEm.
Rrccbimcnb dos Env.lopês: Até is ll:30 ho6 do dia 0l/12/2015.
Inicio do Prcgão: Dis oul2r0l5, àr 14:00 ho6.
Prcço máximo: R$ 145.814,80 (ccnl,o c quülnta c oinco mil, oi-
tocçnto! c quâtouc rcsis c oiteDu cenbvos).

objcto: coNTR.{T ÇÂo DE EMPRESA ESPECI^LIZA.
DA PÀRA REFORMA DO MERCADO MUNÍCIPAL CONFORME
CONTRÂTO DE REPASSE 1,019,694.1912014 FIRMADO JUNTO
COM O MÍMSTÉRIO DA AGRICUUTURA, PECUÁRIA E ABAS.
TECIMENTO.

Os inleressados podeÉo obtcr o cdihl na intcgB atdvés do
endercço elelÍônico ww.palmeim.prgov.br ou junlo a Prcfeitura Mu-
nicipal dc Palmcim, nas hors nomais dê .xpediente, no Dcplr-
hm.nto de Licitrçõcs, Contratos ê Pâkimônio. lnfomaçõcs adicio-
naii, düvid6 ou pedidos de escluecimcntos podcrão seÍ solicitados
alBvés do fone: 42.3909.5014 ou pelo e.maill pregcs@palmciê.pr
govbr

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'' 4/2015

Pr@csso Administmtil'o n" 3814/2015
A Comissão Pcmstrcnte dc Liçitaçào do Município de Pal-

mêiE toma público que fcá realia, à§ 09hl5mii. do dir l8 de
dezembro de 2015, na Sale dc Remiões do pÉdio sedc ds PÍefeit@
Mmicipal, sio à Praçs MaÍechrl Floriang Peixoto, N'.ll - Cenro -
em Palmein, P@ná, Br.§il, CONCORRENCIA PUBLICA, ripo me-
nor prcço, na seguinto spccificaçào:

Obj.to: Oulorgâ d8 concessão pam o cxccução de scn,iços e
opêEcionalização dc Usina de Reciclagcm (UR), visando dar des-
tinÂção Íinrl aos reslduos sólidos urbanos @icláveis, pclo prazo d.
l0 (dcz) anos, lmaliado n. Cidâde tndNrial, so lado do Bsiro
R@io II, nesta cidade de PalmeiÍâ- Pamá, mrtÍiculâdo no registro de
imóveis sob nünerc 7.148.

Os inleressados podcÍão obEr o edital na íhtetB arnvés do
ehdercço cletrôniço ww.palmeira.prSov.br ou junlo a Prcfeitura Mu.
nicipal da Pahncim, nas hor[§ nomais de cxpedientê, no Dapar-
lam.nto dc Licitrçõês, Contmros e Patlimônio. InÍbmaçõcs adicio-
oais, dúvidas ou pcdidos dc êscla.ecimcntos podêrão sr solicitados
atmvés do fone:42-3909-5014 ou pelo e-mail: prcgoes@palmeim.pr
gov.bL

Prêf.ituÍâ, ío endercço âcima cibdo, no horário das 08h00 às 12h00
e d&s 13h00 às 17h00, ao prego d€ R§ 5,00 (cinco) reais ou gã"
tuitamênE no site: w.piraquaÍa.pÍgoubr

PiÍaquâm, 17 de novembro de 2015.
SHEILA CUIMARÀES VELOSO

Pregocira

RESUUTADO DE JULGÂMf,N'IO
CONCORRÊNCIA NO I3/20I5

objcto: contÍahção dc cmprcsa pm cx.cuçào dc ob6 dc cngê-
nharia civil, compÍeendendo sewiços prcliminam, dmagem dc ga-
lerias pluviais, reCulsiaçÀo do subleito, rcforço com areia, bae de
brita gmdusda e sub-bâs. 44, imprimâção c pintum de ligação, re-
vestimento em CBUQ, rneio Íio pré-moldado, urbeismo e sinali-
ação dc trârsilo c placas dc comunic&ção visual, demais ircns e

spccificaçõ€§ coNbntcs no Prcjeto Básico, confomc: LOTE 0l:
Rur Fmncisco José de Soua (enft Ru Elia Alv6 FêEeira ç E§-
hd! dê Fem-R.ÊnS.A) c Rua Fmcisco Sbrissia (eDtÍe Rus Elias
Alves FctrciB e Rua Fmncisco LouÍenço) c LOTE 021 Rua Ba.ào do
Rio Bmnco (entre estac! o-PP e Rod. Joâo Leopoldo Jacomel), Em
cumprim€nlo !o disposto no srt. 109, §1". dâ Lei h". 8.666, de 2l dç
junho de 1.993, toma-se público o r€sultsdo da licibçâo em eplgafe,
cuja clusificação di.se da sqguinte foma:

de Novs Súh Báôa,!, §ito à Ruô
r fone: 43-3266-E100, por
w.mb.prgov.brEmail: liciucao@mb.prgovbÍ ou pelo

pclo
sits ,

Nova Sanlâ BáÍbaB 17 dc novembro de 2015.
FABIO HENRIQUE GOMES

Pre8@iro

PREFEITURA MI.JNICIPAL DE PALMEIRA

AYISO
PREGÀO N' 522015

Proç6so Adminismtivo n'.22121201 5

OBJETO: Aqúsição dc produtos de higienc pan os C.M.E.I.S: Se-
bstilo SNon,Cristo Rci c Reilto dos Pcqucninos rhv& dô Se-
crcoria dc Educação ô município.
A PrcgciE do Muicipio de Palmein bm. pübli@ que em vitude
do PÍcgào Eleúôni@ cm cplgBfe tcÍ sido delámdo @mo DESER-
TO, íica dêminâda nova dau pm rcalizaçIo do cqtmê quc scon-
tcccrá na íoma PRESENCIAL dia ll/12/2015, às 09h30min.
os int.Ícssados podêrÀo obt.r o edital na lnt.gn atnvés do cndcreço
clcuônico M.pslmcin.prgov.br InÍomaçõqr adicionais, dúvidu
ou pcdidos dc aelareimcnbs podcrào sr $liciudos .hvés do
fonc: 42-3909-5014 ou pelo .-mail: pE8G@pãlmeiE.pí Sovbi

Em 16 de novcmbro de 2015
LEILIANE COSTA

Preteim

SECRETARIA DE GESTÁO PÚBLICA

AV|SO§ IrE LTCITAÇÃO
TOMÀDA DE PREÇOS N' l,a/2015

Proccso Administntivo n".4701/201 5
A Comirsão Pcmânêntc dc Licitâçlo do Municipio dc Pal-

mcia loru público qu. fará rcalia, & 09hl5min. do di.0l dc
dcmbro dc 2015, m Sah dc Rcuniõ* do pédio *dc da Prcfeitu
Muiciprl, 3ib à Pnçr Maehal Florirno Pcixoto, N'.1I - C.nm -
cm P.lrncin, Pamâ, Bnsil, TOMADA DE PREÇOS, lipo meíor
prcço, ne r.guinb Bpêciíicaçâo:

Em 16 de novembrc de 2015
ÀNTONIO ELVES COCHEVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

AVISOS DE LICITACÃO
PRECÃO ELETRÔNICO N' ?4/20I5

Rcgisuo dê Prcços n" 45/2015

oBrETo: AquisiçÀo EvenMl de Gabinetes Modulres Multiso pú8
Gestão dc Documentos e Objetos, em stcndimento a3 Sccrctarias
Muicipair
TIPO: McnoÍ Pqo Total do Lote
PERIODO: l? (doe) mcscs
VALOR ESTIMADO: RS 525.200,30 (quinhentos e vinte c cinco mil
ducntos rcais c trinh ccnuvos)
DATÂ DA ÂBERTURÁ: 30/lU20l5 - HoRARto: 09:00 horu
ENDEREÇO: w.pôÍahagu.prgov.br e w,licita.@s{.com,bí
Legislação Àplicável: Lei tr' 10.520/2002, Lei n" 8.666/1993, Lei
Complemgítd n' 12312006 com as .ltemçôes dâ Lêi ComplcmenbÍ
n" 14712014 c o D@rcto Muicipâl n'943200ó. Oúms csclarc-
cimentos podcrào scr fomccidos pela PÍcg@im, Rua Júlia da costa,
122 . Centrc, no hoúio comcrcial ou stravés do cl.fon. n'(41)
1420{003.

Poruaguá, 16 de novcnrbro dc 2015
MARILETE RODRIGUES DA SILVA

Prcgeira

PREGÃO ELETRÔNICO N" 75/2015

OBJETO: Aquisiçâo dc VÊiculo dc Tmçào Mecâni@, Máquins.
Equipámcnros Agrlcols c Rodoviários, em otcndimento a SccÍcEia
Municipal de Abdlecimento, Pesca e Abastecinreilto
TIPO: Menor PÍeço Por Iicm
VALOR ESTMADO: R$ 332.312,61 (ftzcnlos e irinra c dois mil
mzcntos c doze Íeais e scssenb c m cenbv,os)
DATÂ DA ABERTURAi lullnols - HORAPJO: 09:00 hoÍ6
Outrcs Bclsrcim.ntos podeáo rcr fom@idos p€la Prcg@im, Rua
Júlia da osu, 122, Ccnúo, no horário come.cisl ou ÀtEvés do tc.
lcfonc n' (41) 3420{001.

PaÍanâguá, 16 dc novembro dc 2015.
ALINE ABALEM STAHLSCHÍMIDT

Prcgeira

PREFEITURA MI.]NICIPAL DE PIRAQUARA

Âyrso DE LlcrrAçÃo
PRECÃO PRESENCIAI, N'82/2015

I". IGIRALIJA CONS] RU'I'ORÁ DE
IOBRÁS LTDA.ME

ffiffi
RS t.717.604,16

-rsTtIStill:rr
R$ 1.895.014.67

I'. IUIMLDA CUNSIKUIUM DE
IOBRAS LMA-ME

ffiffi
K§ t.1u9.9u5,7ô

-T§-TIT6:MNíT
-R§-r:2763565r-

4'. ILE BOY SERVICOS DE ENCENHA-lptÁ tTDÂ
R§ 1.317.t22,2t

Salienhmos que Íica abeno o pEzo de 05 (cinco) dies úleis para as

licitrnB inteÍ6sadas prÍa inteÍposiçào de Íccusos no pm legal e

quc ío fiírl destc abrc.sc o pM pM âpícsênuçilo dâs contmrúõ€s
por igual poiodo.

PiÍ.quaÍa, ló de novcmbro de 2015,

SHEILA GUIMARÀES VELOSO

PÍcsidente dâ Comissão de Licitaçõcs

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHTTA

Ávlso DE LlclTÀÇÂo
PRXGÁO PRESENCIAL N' 42120I5

O MIJNICÍPIO DE PRANCHITA,/PR poÍ inlemédio de s.u
Prcgciro comuica quc rcrlizsrá lichaç-ão ns modâlidade PREGAO
PRESENCIAL ObiEtiVANdO A AQUISIçÀO DE VEÍCI.JLO NOVO E
TENDA PARA AS AÇÔES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
MUNICÍPo DE PRÂNCHITA. A abctuB dos envelopes será no dia
0l dc dêÉmbrc dc 2015, às 09h00min. O Edital está disponlvcl o
podc scr rctiodo dirctameote na sala do Depaíamento de Licitações,
no prédio da Pref€ituE Municipsl de PEnchita/PR, com mdereço à
Au Simão Faquincllo,16.{, Ccntro, no horário das 07h00min às
l2h00min, de 2' a 6' fcim. Infomações pclo fone/fax (46)
35401 122.

PÍanchita. 16 de novenlbro de 2015.
ANTONIO IOEL PADILIIA

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

Âvlso DE LrcrT ÇÁo
PRECÀO PRESENCIÂL N" 2TO/20I5

Objcto: 
^quisiçio 

dc matcíais cscolares para os dunos c profcssorcl
da rcdc pública de cnsino.
Vôlor eitimdo: RÍ t54.564,00 (OitGentos e cinquenta e qum mil
quinhrntos c scwnu c quntro reais).
Deta: 30 d. novembro de 2015, âs llh3Om.
lnfomôções: As infomações poderão ser obtid6 no site M.pru.
denopolis.prgor'.br c tmbém jlnto ao Dcpto de Licitsçõês, loca-
liado na Ru Rui Barbosa, Eol, Centro, fonc (42) 3446-8007, de
sgunds ê iêxta-fcin d§ 08h00 À6 llhlo e ds llh00 & 17h30.

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
PÍ.feito Muoicipâl

Eslc d@umênto podc !cÍ v6iÍic&do tro rndcrcço clclrônico htFi//M.in.gw.bÍ/4Mr*B.lúÍü,
pclo côdigo 0001201 5l I 1800266

Documento assinado digitllmcnte confomc MP nr 2.200-2 d. 2410812001, que institui a

Infmestrutüra de Chaves Públicas Brasileira - ÍCP-Bmsil.
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr. gov. bÊ

80s ismWeb
r*.car C,o Bh

Re: Edital Pregão Presencial n" 59/20í5 - Aquisição de veículos
4 mensagens

gustavo.takashe <gustavo.takashe@grupometronorte.com.br> 17 de novembro de 2015 13i22
Para: Setor dê Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara < licitacao@nsb. pr.gov. ba

Bom dia

Recebido edital.

A empresa METRONORTE COMPROVANTE DE VEICULO LTDA vai participar do Pregão.

Solicito que seja retirado do lote 2 a regulagem de altura do banco, pois o único veículo neste prego parcr

participar seria o CLARO porém o mesmo náo possui regulagem de altura do banco.

Att

Takashe
Metronorte Comercial de Veículos LTDA

- 
Mensagem original 

-
De : Setor de Licitações - Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
Data:17 I 1 I I 2015 I 1 :26 (GMT{3:00)
Para:
Assunto: Edital Pregão Presencial n' 59/2015 - Aquisição de veículos

Bom dia,

Obs. Favor confirmar o recebimento dêste email.

Att,

Elaine Cristina Luditk
Setor de Licitações
PrêÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
TeleÍone (43) 3266{100

Setor de Licitaçôes - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
< licitacao@nsb. pr.gov. ba
Para: "gustavo.takashe" <gustavo.takashe@grupometronorte.com.br>

í7 de novembro de 2015
16:23

Qual cano que você tem que se enquadra se retirarmos a exigência da regulagem do banco?

Att,

Elaine Cristina Luditk

https://mail.googls.coín/m ail/úU?ui= 2&ik= 1i163514b4d&vie\,\,=p8search= inbo(&h= 1 51 160aa8c3430g9&sim l= 151 160aa8c343099&sim l= 151 16aÍdr3€fcd 1t2

Enviado poÍ Samsung Ívbbile.

Segue anexo edital do Pregão Presencial n' 59/2015 - Aquisição de veÍculos.
Os anexos 2 e 3 estão disponÍveis no site www.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA TVIUNIC!PAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

AVTSO ía ALTERAçÃO DO EDTTAL E REABERTURA DE PRAZO
REF. PREGÃO PRESENCIAL NO 5912015 - SRP

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria no 01512015, no uso de suas atribuiçÕes, torna público e para

conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual tem por

objeto o registro de preços para eventual aquisição de 03 (três) veículos, zero km, para a

Secretaria de Administração e Secretaria Municipal de Saúde, que foram efetivadas
alterações no edital, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

LOTE: 2-Lote002

CULO DE PASSEIO ZERO KM
Capacidade de 05 (cinco)

iros Sistema de freios
S; Ar condicionado; Garantia de

no mínimo 12 (doze) meses; 02
dois) aisbags (passageiro e
otorista); 02 (dois) apoios de

no banco traseiro com
de altura; Alerta sonoro de

urança dianteiros com pré-
ionador; Cinto de segurança

rias traseiros retráteis;
baçador de vidro traseiro;

nel de instrumentos com conta-
iros; Velocímetro e marcador do
ível de combustível; Pára-

ues na cor do veículo;
Preparação para o sistema de com

fiação; Levantador elétrico dos
das portas dianteiras;

externos com controle
manual; Rodas de aço aro

do motorista
C dentos

s14" com

1 00 UN 34.940,
00

1 6752 34,940,00

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

Item Codigo
do -,'

produto
/serviÇo

Nome do produto/serviço

louantioaoe

Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total





82

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peReNÁ

Combustíveltotal flex; Potência do
motor de no mímino 76 CV com 8
válvulas; 05 (Cinco) marchas a
Írente e 01 (uma) a re; Direção
hidráulica; Trava elétrica nas
quatro portas; Bagageiro com no
mínimo 420 litros; Adesivado com
timbre do município (Conforme
modelo a ser fornecído).

LEIA.SE:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 'A $.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov,br - www.nsb.or.sov.br

2 - Lote 002

1 6752 ULO DE PASSEIO ZERO KM
Capacidade de 05 (cinco)

ros Sistema de freios
; Ar condicionado; Garantia de

mínimo 12 (doze) meses; 02
) aisbags (passageiro e

otorista); 02 (dois) apoios de
no banco traseiro com

ste de altura; Alerta sonoro de
acesos; Cintos de segurança

ianteiros com pré-tensionador;
into de segurança laterias

ros retráteis; Desembaçador
vidro traseiro; Painel de

nstrumentos com conta-giros;
metro e marcador do nível de

l; Pára-choques na cor
veículo; Preparação para o

stema de com com fiação;
elétrico dos vidros das

rtas dianteiras; Retrovisores
os com controle interno

ual; Rodas de aço aro 14" com
neus 175170; Combustível total

Potência do motor de no
ímino 76 CV com I válvulas; 05

marchasafrentee0l

dois

inco

1,00 UN 34
00

940 I 34.940,00

Item Código
do
produto
/serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço '

máximo
Preço
máximo
total



I
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REFElTURA MUN!CIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

(uma) a ré; Direção hidráulica;
Trava elétrica nas quatro portas;
Bagageiro com no mínimo 420
litros; Adesivado com timbre do
município (Conforme modelo a ser
fornecido).

Face ao exposto. ficam alteradas as sequintes datas:

Recebimento dos envelopes: Até dia 0311212015 às 09:30 horas
lnicio do Pregão: Dia 03/1212015 às 10:00 horas.

Esta alteraçáo integra o respectivo processo de Pregão Presencial n" 59/2015 para

todos os efeitos legais, sendo publicada da mesma forma que se deu o texto original. Os

demais atos permanecem inalterados.

Nova Santa Bárbara, 18 de novembro de 2015.

Fabio ue Gomes
oeiro

a n" 01512015

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

Bâ[i3ffro PARANA

Departamento JurÍdico

Ref. Pregão Presencial n" 5912015 - Registro de preços para eventual
aquisiçáo de 03 (três) veículos, zero km, para a Secretaria de
Administraçáo e Secretaria Municipal de Saude.

A presente alteraçáo ao edital convocatório, atende às
exigências da Lei Federal no 10.520, de L7 lO7 l2OO2, Lei Federal no
8.666, de 2L l06lt993, Republicada em O6/07 1L994, Decreto Federal n"
3.555 de 08 /O8 I 2OOO, Decreto Federal no 3.697 , de 2L I L2 I 2OOO e

demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara 015.

urÍdico
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo prnsrÁ

Pregão Presencial no 5912015 - SRP

PREGÃO PRESENCIAL NO 59/20í 5 . SRP
Processo Administrativo n.o 08A20í5

Objeto: Registro de preços para eventua! aquisição de 03 (três) veículos, zero km, para
a Secretaria de Administraçâo e Secretaria Municipal de Saúde

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

ou pelo tel/ fax:

aos I I 2015

Garimbo Padronizado da Empresa

oBS.: ESTE REGTBO DEVERÁ SER REMETTDO AO SETOR DE LrCrrAçÃO DA
PREFEITURA MUNICTPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA-PR

PELO FAX: (43) 3266-8í00 ou e-mail; licitacao@nsb.pr.qov.br

PARA EVENTUATS TNFORMAçOES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

B6
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Pregão Presencial n'59/20í5 - SRP

PREGÃO PRESENCIAL NO 59/2015. SRP
Processo Administrativo n.' 069/20í5

8?

ABERTURA DA LICITAçÃO

AbeÉura: Dia 0311212015, às í4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do die 03/í220í5.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela

Portaria no 01512015, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Prêço, Por itêm, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual aquisição do itens
relacionados no ANEXO l: Aquisição de 03 (três) veículos, zero km, para a Secretaria de
Administração e Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o disposto na Lei

Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no

04112009 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às '12:00 e das 13:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao@nsb.or.oov.br ou através do site www.nsb.pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e

considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:

licitacao@nsb.pr.oov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.or.qov.br, para ciência de todos os

interessados.

Não serão admitidas nesta licitação: empresas suspensas ou impedidas de licitar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, as empresas que estiverem em

regime de falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua íorma de

constituição). Somente poderão participar desta licitaçâo, firmas nacionais, individualmente

cadastradas ou não, com o ramo de atividade compatível com o objeto do presente edital,
não sendo admitido consórcio.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 0311212015, às í4:00 horas,
no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, n' 222, Balrrc Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.
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í. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREçOS, para eventuat aquisição de
03 (três) veículos, zero km, para a Secretaria de Administração e Secretaria Municipal
de Saúde, conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente Edital.
1.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo ate realizar
licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei
no 8.666/93 e suas posteriores alterações.

o mentária

3. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
3.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 2" (segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer
cidadão ou licitante.
3.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razáo
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 '13h00

às í7h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb. pr.oov. br
3. 1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

3.'Í.3. Náo serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
3.1.4. Procedentes as razóes da petiçáo de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realização do certame.

4. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. O envelope No O'l - PROPOSTA DE PREçOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13:30, do dia 03/12/20í5, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres:

3

DOTA ÔES

2015 185 lOZ.OOt.Ot.|ZZ.OO3O.2OO3 501 l+.+.s0. sz. oo.oo Do Exercício
2015 2522 lOA.OOr.rO.gOr.O34O.2O34 323 l+.+.s0. sz. oo.oo Do Exercício
2015 2530 lOa.OOr.rO.aOr.O34O.2O34 501 l+.+.s0. sz. oo.oo Do Exercício
2015 2720 lOe.OOZ.rO.aOa.O39O.2039 497 l+.+.s0. sz, oo.oo Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, U 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - lic sb br- rvww.nsb.pr.gov.br

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

Exercício lConta da lFuncional programática lFonte de lNatureza da
da despesa ldespesa I lrecurso ldespesa

da
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4.2. Não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário,
considerado este. aquêle que apresentar os enveloDês após o horário estabelecido

dos mesmos com rovado r meio do lo P reÍe M.

Nova Santa Bárbara.

ENVELOPE NO Oí . PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 59/20í5
ENVELOPE NO 02 - HABILITAçÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 59/20í5

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

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos

inerentes ao certame.
5.1.í. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de Íirma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO X.

5.'1.1.1. Na hipótese do item 5.1 ou 5.1.1, o representante deverá apresentar contrato
social original ou cópia autenticada da empresa representada.

5.í.í.2. Caso o Licitentê tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidadê de apresentar cópia do contrato social no envelope de
Habilitacão.
5.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

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

possibilite a conÍerência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.
5.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

5.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.
5.5. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante náo importará na desclassificação da sua proposta no

presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele

não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestaçáo em nome da mesma na

sessão do pregáo, inclusive interpor recursos.

5.6. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

5.6.í. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitaçáo pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo /lf-
constante do ANEXO V. #-

,/4
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5.6.2. 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.

5.7. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o
que dispôe a Lei Complementar Federal 12312006.

5.7.1 . Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar no 123106, deve
apresentar a documentação comprobatória dessa condição, através de um dos seguintes
documentos:
a) certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, documento
equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias: ou

b) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou

empresa de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar no 12312006,

conforme modelo constante do ANEXO Vl do presente Edital.
5.7.2. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em
qualquer das vedaçôes do artigo 3", § 4", da Lei Complementar n' 12312006, não poderá

usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresentar a respectiva declaração.
5.7.3. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou

empresa de pequeno porte sujeitará à licitante, nos termos do art. 7', da Lei no 10.520102, à

sanção de impedimento de licitar e contratar com a Uniáo, Estados, Distrito Federal ou

Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, como também caracletiza o crime previsto no

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem

como das demais cominações legais.
5.7.4. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

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

no Envelope í - Proposta de Preço.

6. DA PROPOSTA
6.'1. Nos anexos deste Edital, contém 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 instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

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

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçôes 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 (Razáo Social e lnscrição no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitaçáo;
c) Descrição dos veículos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l) e marca.
A não indicação da MARCA dos veículos implicará na desclassificação da empresa,
face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta;

5
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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;
0 Prazo de entrega de no máximo 60 (sessenta) dias, a partir da autorização de
fornecimento emitido pela Prefeitura;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponente.

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

Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponíve! no endereço eletrônico
www.nsb.pr.oov.br, trâ guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE no 01;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local
de Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Validade. A Prefeitura de Nova Santa
Bárbara se reserva o direito de verificar as informações sobre a qualidade e característica
dos veículos, ofertados pelo licitante, através de diligências ou vistorias in loco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão
de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto
da licitante e os demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO !,

necessários ao completo fornecimento do objeto, licitado.

7. DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABIL|TAçÃO
7.1. No envelope lacrado No 2 HABILITAçÃO deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 8), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em orgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
7.1.1. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao orgão emissor.
7.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

#
,/./6
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7.2.1 . Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
7.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à filial, todos os documentos deverão
estar em nome desta.
7 .3. Prazo de validade dos documentos:
7 .3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
7.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

8. DA HABILITAÇÃO:
8.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8. í .'1 . Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da Uniâo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos

tributários relativos às contribuições sociais pÍevistas nas alíneas "c" do parágrafo

único do artigo I 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
8.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos

Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Debito ou Certidão Positiva com

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

/

8.'Í.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos/
Municipais da sede da proponente, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Débito

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do

licitante na forma da lei;

8.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS/
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
8.1 .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a/
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
8.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medianle o,t
a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos -

termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de ío de maio de 1943.

8.2. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.2.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida./
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da
data marcada para início da disputa.

8.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÃO TÉGNICA:
8.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por /
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não
serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

7
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8.4.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representant
legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.

93

8.4. DOCUMENTAçÃO GOMPLEMENTAR:
8.4.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso X)ülll do art. 7" da
Constituição da República Federativa do Brasil de í988, conforme o que disciplina o inciso V
do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de '1999,

podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.

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

8.4.3. 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 lX.

"/

8.5. Os documentos de habilitação poderáo 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.
8.6. As certidões eiou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais
ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.
8.7. As declarações emitidas pela licitante deveráo ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.
8.8. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaçáo em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitaçáo da licitante.

8.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, quanto à regularidade fiscal, poderão

sanear defeitos constatados na habilitação apenas se apresentarem na sessão todos os

documentos previstos neste Capítulo, mesmo que contenham algum vício.

8.10. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos

expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03
(três) meses contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário
êstabelecida neste Edital.
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9. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
9.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes PROPOSTA

e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

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

empresas que apresentaram envelopes.
9.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
5 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados

na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 5,6 deste Edital e ,
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos ffi
lacres e protocolos. V
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9.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasiâo em que será
procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.
9.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar
da fase de lances verbais.
9.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.
9.6.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoêiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
9.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessáo do Pregão Presencial;
9.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - HABILITAÇÃO;
9.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não geraráo a sua desclassificação, pois
poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
9.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.
9.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.
9.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por item, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
9.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
9.í0. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçôes definidas no subitem 9.9, poderão

os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a reduçáo mínima entre os lances de 5 % (cinco por

cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.

9.'12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.
9.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
9.'16. 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 condiçôes de habilitação
fixadas no item 7 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO e
item 8 - DA HABILITAçAO, deste Edital.

9
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9.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
9.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 9.1 7.

9.'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.
9.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.
9.21. No caso de vício na documentaçâo 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 documentaçáo, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 8.13 deste edital.
9.22. O Vazo para a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar a

documentação de regularidade fiscal sem defeitos será de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período mediante prévia justificativa da proponente, devidamente aceita pelo

Pregoeiro, contados da data de término do prazo de recursos ou da comunicação da decisão
do Pregoeiro acerca de eventuais recursos interpostos.
9.23. A permanência do(s) defeito(s) na documentação após o prazo máximo estabelecido,
implicará na decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital.
9.24. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
9.25. Seráo inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentaçáo em situação
regular, conforme estabelecido no item 7 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item 8 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.
9.26. No prazo de 01 (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
ajustados.
9.26.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

9.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.
9.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
9.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02 (dois)

dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que seráo reiniciados os trabalhos, ficando
cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por meio
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eletrônico de comunicaçáo à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.
9.29. À licitante que tiver sua proposta desclassiíicada, e não manifestar a intençáo de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitaçáo.
9.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO apresentados
pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após inutilizará os
mesmos.
9.31. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í0. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
'10.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçôes constantes deste
Edital.

10.2. O objeto deste Pregáo Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
10.3. Após a declaraçáo dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto
à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.
10.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisáo quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologação.

í1. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
í 1 .1 . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitaçâo ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.
11.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razóes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razôes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.
'11.3. 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
licitacao(Ansb. pr.qov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
í t.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
11.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site t L-
www.nsb.or.oov.br #
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