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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

EEETFRôDsffie@m@WF
Processo Administrativo n.o 08812017

OBJETO: Aquisição de ar condicionado, armários e paletes
de plástico, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

do site
htto://www.comÍ)rasq ernamentais.qov.br UASG - 985457

DOTAÇAO:

VALOR MAXIMO: R$ í2.237,24, (doze mil, duzentos e trinta
e sete reais e vinte e quatro centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao.a)nsb.Dr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

DoTAÇÕES

2017 2s2o loa oot ro.oor o34o.2o27 324 la.a.so.so.oo.oo Do Exercício
2017 27os loe.oor . r o.sor .034o.2o27 324 l+.+.so.sz oo oo Do Exercício

2017 2706 loa.oor.ro.sor 0340 2027 327 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

lNlClO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min
do dia 1811012017.
LOCAL: Portal

da
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

CORRESPON DÊNCIA TNTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração DATA: 26109117

ASSUNTO: Aquisição de materiais para estruturação da Farmácia

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria a aquisição dos

seguintes itens abaixo descriminados para a Estruturação da Farmácia

Municipal Básica. Conforme reunião com os representantes da 184 Regional de

Saúde, no dia 25109/2017, fomos orientados aÍazer a aquisição de materiais

para a estruturação da Farmácia e dentre esses materiais estão o ar

condicionado, para podermos proporcionar uma monitoração adequada dos

medicamentos uma vez que na ausência de ar condicionado não é possível

garantir a qualidade dos medicamentos armazenados, assim como os armários

e palletes. Diante disto faz se necessário esta aquisição em caráter de

urgência.

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, a(€.3266.8100) CNPJ no 95.561.080/0001 -60 E-mail:

QTDE DESCRTÇÃO
01 AB§ONUCj9NADA Climatização ar frio. Tipo Split mínimo de 30.000 BTUS.

0í AB-egNq-Çl9NADg Climatização ar frio. Tipo Split mínimo dê 18.000 BTUS.

06 lrmário Oe lco íTio medindo í90x1,20x040, com chave, com 4

prateleiras, chapa 26, na cor cinza, sistema de fechamento nas extremidades

da porta por meio de varão conectado à fechadura tipo yale ou à maçaneta,

com 2 chaves, portas pivotantes por meio de dobradiças estampada.

15 PEãD (Polietileno de alta

densidade), Medindo: 150mmx1 ,00x1,20, Capacidade de carga 3.600k9 à

4.000k9.

omnsb@onda.com.br - Nova Santa BáÍbara - Paraná

No 357/20í7



PREFElTURA MUNICIPAL

NovA sANTA eÁneeRA
Secretaria Municipal de Saúde

Empenhar com recunsos do lncentivo à Organização da Assistência

Farmacêutica IOAF. Desoesa de lnvesti , Gontas: í55438 e 2840.

Observação: O setor responsável pela aquisição deverá encaminhar

uma cópia da Nota Fiscal para Farmácia Municipal, para ser anexada

juntamente com o Descritivo da Aplicação dos Recursos do lncentivo à

Organização da Assistência Farmacêutica IOAF, para prestação de

Contas ao Estado do Paraná.

Atenciosamente,

MICHEL OARES DE JESUS MARIA JO A IE
Secretária Municipal de Saúde Diretora da F ácia Básica

01i 3

Recebido por: Data erolrlY
Nome

Rua: Wâlfiedo BittencouÍt de Moraes no 222, ?(43.3266.8100) CNPJ no 95.56í.080/0001{0 E-mail:
omnsb@onda.com.br - Nova Sanla Bárbara - Paraná
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N4ENOR

R$ r.029

Painel de
Preços

MINISTERIO DO
PLÀNEJA}IENTO,
DESÉNVOLV]'IE}{TO E GE.STÂO

MEDIA

R$ 3.140,63

FItTR05 APLICADOs

DescriÇiio

apaRELHo aR coNDrcrot{aDo! 3o.ooo BTU/H\, t.4oo M3/H\, 220 w 60 Hz! MÁxtMo 18 a! 3.ooo w\, splrn, PaREDE/TETo\, cor,rrRoLE REMoro sEM Fto c/sELEçÀo
TEMPERATURÁ

Quântidade total de registros: 23

Rêqistros apresentado : 1a 23

ldêntificaçáo Número Item Unldade de
Fornêcimênto

Quantidadc
OÍêrtadà

valol
Unitário Fornecedor ór9áodà Comprà do ltem Modalld.d€

CATI'lAT

Nomc do ÍvlotaÍ à (PDl,1)

APARELHO AR CONDICIOiIADO

UASG
Datã da
Compra

,.-.-*.,**L*--.

00038t2016 00001 Pregáo 231937
APARELHO AR

CONDICIONADO

LICIÍA DISTRIBUIDORA
cor\.lERcto E SERVtCOS
EIRELI " EPP

COIVIANDO DA [,1ARINHA
782801 . BASE NAVAL
DE ARATU . BA

I]NIDADE l0 R$ 1,029,00 20t12t2076

R$ 3.306, 99
DIANA

R$1,075.00

R S 1.079.80

APARELI"IO AR
CONDICIONADO

ECOPLUS AR-
NAVAL.00010/2015 00002 Pregáo

00010i 2015 00001 Pregâo

00038/2016 0002 Pregào

000r 0/2015 00003 Pregão

00038i 2016 00003 Preqâ o

APARELHO AR

CONDICIONADO

UNIDADE Íi0

UNIDADE 95
INNOVE ÍECNOLOGIA E

PARTICIPACOES LTDA - COIVIANDO DA MARINHÂ

23193 7

?1L9)7

231931

CONDICIONADOS L"TDA. COIVIANDO DA [4ARINHA
tvtt

3/2015

NAVAL
DÊ ARATU . BA

23t03t2At5
t"1E

t-"

AR
CONDICIONADO

_.._____{_i

UNIDADE 20

AR
CONDICIONADO

U NIDADE 75

R$1.228,60 COMERCIO E SERVICOS COIVIANDO DA MARINHA
FIRFI I. FPP

ECOPLUS AR-
R$1,590,00 CONDTCtONADoS LTDA -

IüE
COIUANDO DA MARINI.IA 23/03/201s

COÀ4ANDO DA NlARINHA
7 82801
DE ARA

114637

. BASÉ NAV
al12t20t6TU.BA

- CENTRO DE

DOCUMENTAçãO E

LICIÍA D!STRIEUIDORA
782801 . BASE NAVAL
DE ÀRATU - BA

2UrA20t6

782BOI . BASE NAVAT
DE ARATU , BA

231937

231931

231937

APARTLHO AR
CONDICIONADO

LICITA DISTRIBUIDORI\
coMERCTO Ê SÉRVtCOS
EIRELI . EPP

U NIDADI 15 R91.67 3,00

00003 E R$2.535,66 IKS BR,ASIL EIRELI . ME00035/2016 Pregão
APARELHO AR

CONDICIONADO
UNI DAD

FUN D.INST. BRASILEIRO
DE GEOG.E ES1AÍISTICA

DISSEMINAçâO DE INF
24lU20t6

Reloaótto gerudo dio: 27/09/2017 às 73:29
F onte : wi neld e prccos, pl o nej o me nto.gov.br (:)

|J'.



00012/2015 00001
Dispensa de
Lic,tação

211937
APARELHO AR
CONDICIONADO

00038/2016 00004 Píegão 231937
APARÊLHO AR

CONDICIONADO

GLOBAL AR COMERCIO
DE REFRIGERACAO LTDA

1701I9. MF.DELEGACIA
MINISTERIO DA FAZEI'IDA DA REC FED.ÊM VOLIA 11/06/2015

REDONDr'/Rl

LICITA DISTRIBUIDORA i

R$3.035.00 COMERCIO E SERVICOS ]COIIANDO DA MARINHA
EIRELI. EPP

782801 . BÂSÊ NAVAL
DE ÂRATU " BA

00055/201s 0000r

Dispensa de
Licltaçáo

Dispênsa de
Licitação

APARÉtHO AR
CONDICIONADO

APAREI.HO AR

CONDICIONÀDO

APARELHO AR

CONDICIONADO

APARELHO AR
CONDICIONADO

APARETHO AR

coN0rcr0NADo

APARELHO AR

CONDICIONÀDO

APART,I,HO AR

CONDICIONADO

APARELHO AR
CONDICIONAOO

UNIDADE 1

UNIDADE 15

6Íl

UNIDADE 25

UNIDADE 8

UNIDADE I.

UNIDADE 2

U NIDADE 4

UNIDADE 19

UNIDADE 4

UNiDADF 1

UNIDADE 67

UNIDADE 45

UNIDADE 1

R$2_690.00

R$3.049,00

R§3.576,00 :ffi :tnllor*.oo

A.T.H. COMERCIO E

R$1.798,95 SERVTCOSTECNTCOS

LTDA . ME

R$3 B4e,oo :EIY[S: El#il.'f,'

RS3.900,00
MEGA BYÍE MAGAZINE
LTDA - EPP

R$ 3,952.45

R$4.1,17,00 RCOM COI4ERCIO E

SERVICOS EIRELI . [4E

170328 - túF -

3tfâh[+§li^Tt1$A M,N,srER,o DA FAZÊNDA PfjESâ?âr?a 
REc

LAGOAS/14G

00009/2016

00010/2015 00004

00005/2016 00005 Pregâo

00010/2015 00001

R$3.150.00

R$3,306,9S

TOTALPARTS ÂR

CONDICIONADO E

RÉFRIGÉRACAcr L'rDA

A|\NAZON SISTEI4AS DE

REFRIGERACAO E

INFORI\4ATICA LTDA . EPP

160545 - HOSPITAL DA

G. S, GABRIEL DA

CACHOEIRA

16OOO4 . 59 BATALHAO
OE INFANTARIA
MOTORIZADO/AL

17OO04. SECRETARIA

DÊ ACOMPANHAMENTO
ECONOT4TCOtMF

114606. UNIDADE
ESÍADUAL DO IBGE NO

PARA

OlOOO1 " CAMARA DOS

DEPUÍADOS

160103 " 50 BATALHAO
DE INFAN IARIA DE

SELVA/MA

r5i038 - uNrvERsroADE
FEDERAT DA BAHIA.
UF/BA

153117,
SUPERINT,GERAt DE

ENS,P/GRAD,E PEsQ, DA
UFRJ

160188.4 BAÍALHAO
DE COI\4UNICACOES DO

EXERCITO

00001

231917

23t937

UNIDADÊ

At)t)uN

2An2t20r6

20t04124t6

23t03t2075

23t06t2016

29t09t2016

18/12/2015

04/12t20t5

2 t/09/2016

29t06t20!1

24t0u20t7

26t09t7"016

19t12t201.6

t) r!J COI,IANDO DA IV]ARINHA
782801 . BÀ58 NAVAI-

DE ,dRATU . BA

COIVIANDO DO EXERC1TO

R$3.410,00 TOP MOVEIS LTDA. EPP COI'4ANDO DO EXERCIÍO
APARELHO AR

CONDICIONADO

Dispensa de
Ucitação

APARELHO AR
CONDICIONADO

I{INISTERIO DA FÂZENDA2t1937

231937
FUND.INST.ERASILEIRO
DE 6EOG,E ESÍATISTICA

CAMARA DOS

DEPUTADOS
00091/2016

0000t/2017

01400

00006

00001

Pregão 231937

Pregão 231937

0 95t20t500 VALLE CONlÊRCIAL LÍDÂ UNIVERSIDADE FEOERAL

" I\48 DA BAHIA

REALFRIO DO RIO
R$4.OOO,OO REFRIGERACAO ITDA.

[48
00067/2016

00004/2016 00020 Prêgâo APARELHO AR
CONDICIONADO

00010/2015 00005 Pregào 237937
APARELHO AR

CONDICIONADO

Pregáo 23].91i

23 t.937

23t931

COI4ANDO DO EXERCITO

UNIVERSIDADE FEDERÁL
DO nro 0E lÀNEtRo

COMANDO DO EXÊRCITO

00001 Dispensa de
LicltaçãD

FRIO TEC AR
R$5.140,00 CONDTCTONADO DO

BRASIL EIRELI - ME

R$5.199,00
FJ,BORGES AR
coNolctoNAoo - ME

COMAI.IDO DA I4ARINHA
782801 , BASE NAVAL
DÉ ARAÍU . BA

153132 - CENÍRO OE

crÊNcrAs,uRiDrcAs Ê

ECONOI,IlCAS

23103t2015

00040/2016 00001
Dispensa de
Licitação

2I1937 APARELHO AR
CONDICIONADO

UNIVERSIDADE FÊDERAI
DO RtO 0E jANETRO

20/10t2016

((
Relotódo gerodo dlo: 27/o9/2017 às 13:29

Fo nte : poi neld e precos. pl o nej o me n ao. g ov.b r

00009/2016 00149 Pregão 23L931
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00038/2016 00005 Píegão 231937
APARELHO AR
CONDICIONADO

UNIOADE 10
FRIEDMAN COMERCIAL E

SERVICOS tTDÂ . I\4E
COIíANDO DA MARINI-tA

7B2BO1. BASE NAVAL
DE ARATU - BA

R$5.620.00 2At\2t2016

Relatórío gerodo dia: 27/09/2017 às 13:29
F onte : pa i nel d e pt'.rcos. pl o n ej o me nto, g ov.b r C)

CJI
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Painel de
preços

MINISTÉRIO DO
PLANEIAITTENTOI
DESENVOLVIGNTO E GEsrÃo

R$ 1.962

FILTROS APLICADOS

D{re(riÇào Nurr* do N'la1flrl.l (pDl'l)

ÂpaRELHo aR co]{DtctoNÂDo\, 18.ooo BTU! z20 v\, Go Hz! spLtn, coNTRoLE REMoro sEM Fto/Mol'loFÁstco/3 vELoctDADE apaRELHo aR cot{DtctoNADo

[4EDIA

R§ 2.274,OO

Itêm

APARELHO AR

CONDICIONADO

NlENOR

Fornecedor

Quantidade lolal de registrosr i
Registros apresentados: 1a 3

ldontific.çio !úT"- uoa"[0"0"
oa comPÍa do ram

Unidôde de
FoÍnecimênto

Quantidadê
OÍertada

vãlor
Unitário

Códi9o do
CÂTMAT ór9âo

0000i12016 0000r

00012/2015 00001

Dispensa de
Licltação

UASG

O8OOO9 . TRIBUNAL
REGIONAL DO
TÂABP.LHO DÂ
lA.REGIAO

682O10. AGÉNCIA
NACIONAL DE
TRANSPORTES
AQUAVIÁRtO5

170293. DELÊG,DA
RÉC,FTDERAI DE

JULGA14ENTO/CE

Data da
CompÍa

4u02t2017

22t02t2016

t7tr1J2015

00098i 2015 00009 Pregâo 398562
APARELHO AR

CONDICIONADO
R$1.962,00 NOVA COMERCIAL

LÍDA . ME
luSTtcA Do
TRABALHO

NEWTEMP AR
R$2.160.00 CONDTCTONADO

EIRELI

AGENCIA
NACIONAL DE
TRANSPORTES
AQUAVIARIOS

GLOBAL AR

R$2.700,00 COI'IERClODE
REFRIGERACAO LTDA

14INISTERIO DA
IAZE N DA

398562

U NIDADE 2B

UI!IDADE t

1
Dispensâ de
Licitacáo

APARÊLI'iO AR

CONDICIONADO
398562

R$ 2.160,00
[4E IANA

Relotótlo gemdo dlo: 27/09/2017 às 13t32
Fo nae : pa i neld e prcco,, pl o nej o me nlo.gov,b r

o
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MINISTÉRIO DO
PLANEJAIVTE{tIt(!,
DESENV()LVIGNTO E GESTAO

MENORMEDIA

R$ 684,57

ARr4ÁRrO
AÇO

o Pçinel de
preços

R$ 416,70

rItTROS APLICADOS

lxrs(Í ç,i0 Norrc rio l4at(J,) (PDNI)

aRMÁRlo AçOl ArÍÍtFERRUGEri,rL ptirTADOl BRAl'lCÀl 12 Uill COM DOBRADTçASL COi,r FECHADURAI 4 UlrL 198 CMI 40 CML CHAPA AçO 22! 121 TrpO ROUPE|ROL 8M 6! a*raÁnro aço
CHAPA DE AçOV GUARDAR OBIEÍOs PESSOAIS

Ouantidade totâl de reqistrosi 3

Régistros ôpresentados: 1a 3

ldGntific.çáo d. !úT"- uoa"tta.a.çompra oo trcm
Quàntidàdê

oÍertada
valor

Unitário ór9ão

R §.116,7 0

R$794.00

R$ 8.13.00
!IETAIURGlCA pRlSMA TCOItlANDO DA
IIDA. EPP NlAÂINHA

Código do
CATMAT

Itêm UASG Date da
Compr.

00013/2016 00038 Pregào 265860
SOLÉTRANDO [4OVEI5 MINIS'TERIO DA
ESCOLARES EIRELI . MÉ SAUDÉ

257053 - DTSTRITO
SANIT.ESP.INDIGENA -

INTERIOR 5UL

:'3â3,i;fi !ii#*"l}IlâT3#,nio,o
154045. FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAT DE
MATO GROsSO

742000 " cÉNTRO
TECNOLOGTCODAl\4AnTNHA 28104t2016
E14 SAO PAULO

UNIDADE 70

UNIDADE 65

U NID/.\DE 15

19t07 t2016

07170/201600006/2016 00020 Pregào 265860

00175120L5 00070 Prcgào 265ts60

ARi4ÁRlO
AçO

AR14ÁRto
AÇO

R$ 794,00
MEDIANA

Reloatót'lo gerodo didt 27/09/2017 às 13t28

..:)
-_l

Unidade d6
Fornecimento Fornêcedor
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Painelde
Preços

MtNtsrÉRo Do
PI.ANEJAIíEN]D,
DESENI,OLVI,SI{TO E GESTÁO

IVIENOR

R$ 133,75 R$ 86,50

FILTROS APLICADOS

Dins(riÇào Llome d0 l4i'rtpri"rl (pDl4)
paLETE! poLrETrLENo at ra DENSTDADE\, 1.200 MMI 1.000 MMI 1.500 MM\, capacrDADE arÉ 2.ooo KG paLETE

Quantidade total de registros:4

Reqistros apresentados: 1 a 4

I\4 EDIA

R$ 201,50
tvl ANA

ldêntific.ção d.
Compra

lelod.lidade Código do
CATli.lAT

Item Unidade dê
Foanêcimênto

Quàntidadê
OÍêrtàda

valor
Unitá.io

CAPERPASS INDUSTRA E

CO[4ERCIO DE ARTIGOS
PLASICOS LTDA . [4E

Ór9ão UÂsG

COMANDO DO
EXERCITO

160476 - 22.DEPOStTo
SUPRI[4ENTO

D.t! dr
Compra

DE osrrz/zoto

do ltem
I

00001/2016 00041 regao 08217 PALETE UNIDADE3 50 R$86,50

6t20)4 00089

00013i 2016 00001 Pregâo

00020/2015 Pregáo

Pregão 308217 PAIETÊ UNIDADE 0

PALETE (,INIDADÊ 580

PALETE U N IDADE 40

R $98,50

R$168,99

R$4 52,00

SELÊTA INDUSTRIA E

CON4ERCIO DE PLASTICOS
COMANDO DO
EXERCITO

160471- 37 BATALHAO
DE INFAN'TARIA
[4OTORIZADA

10/0i12015
" EPP

308217

308217

cRoNo corllERcto : O8OOO9 . TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO t707 t20t6
DA 1A,REGÍAO

2Bi 09/2015

P

L,*.--"*'-*.-..
COMANDO DO
EXERCIÍO

160160 " 51 tsATALHAO
DE INFANTARIA DE SELVA

Relotódo gerodo dlo: 27/09/2017 às 13:35
F o n le : po i a e ld e pt't cos, pl o ncj o me n ao. g ov,bt a

rx)

o

luslrcA Do
TRABALHO

VtB I14PORTACAO E

ÊXPORTACAO EIRÊtI . NlE
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2610912017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação às correspondências
expedidas pela Sr. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a aquisiçâo de ar condicionado, armários e paletes de plástico, para que
sejam tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

-Z/zn /
Éric Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, 7 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná



ilIC
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 28 I 09 12017

De: Setor de Licitaçôes

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de ar condicionado, ermários e paletes de plástico.

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orÇamentária para a aquisição de ar condicionado, armários e paletes de plástico,
para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, conforme solicitação
da Sra. Michele de Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto
de R$ 12.237,24 (doze mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine uditk Santos
Setor de Licita S

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

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

Senhorita Contadora:



PREFEITURA MUNICIPAL
0r i

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Excelência em data
de 2810912017, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para
a aquisição de ar condicionado, armários e paletes de plástico, para suprir as
necessidades da Secretária Municipal de Saúde, conforme solicitação da Sra.
Michele de Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$
12.237,24 (doze mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2520;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2705;2706.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 28 de setembro de 2017 .

Atenciosamente,

/.'
Laurita de Souzá Campos
Contadora/CRC 045096iO4

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA C! )

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2810912017.

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pêla Sra. Michele de
Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisiçáo de ar
condicionado, armários e paletes de plástico, para suprir as necessidades da
Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de R$ 12.237,24 (doze mil,
duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotação:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2520;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2705;2706.

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

Sendo o que se apresênta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cri tkd s Santos

Setor de Licitaçõ

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.p!4aLb! - Nova Santa Barbara - Paraná
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Àv. Walfredo Bittencoült de Moraes no 222, EoI],e/Fax {043) 3266-8100

CNPJ N. o 95. 561 .080/0001-60
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Parecer j urídico

Soficitante: Departamento de LicitaçÕes

Mandaram a esta Procuradoria pedido de parecer
acerca das providências a serem adotadas para a aquisição de

aparelhos de ar condicionado, armários e pal-etes de

p1ástico, para suprimento de necessi.dades da Secretaria
Municipal de Saúde.

I.
De saída, consta o pedido e justificativa pelo

órgão a ser beneficiário com a prêtensa contratação, com

caracterização dos objetos e valor máximo a ser 1icÍtado.

G!3

Ainda, o procedimento contempla a

dotação orçamentária e parecer contábi1 para

com as despesas da pretensa contratação.

indicação de

fazer frente

Ademais disso, está devj-damente autorizado pela
autoridade adminlstrativa competente.

É o breve relatório, do qual fundamento e opino.

II.
Inicialmente, via de regra, as obras, serviços,

compras e alienaÇões do Poder Público devem ser precedidas

da realização de processo administrativo licitatório. Dito
preceito decorre, inclusive, de mandamento constitucional.
Senão vej amos:

de5Pó\insí
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Àrt. 37. À adminj.stração pública direta e indireta
de quâlquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Eederal e dos Municlpios obedecerá aos
pri.ncipios de legalidade, impes soalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

XXI - ressalvados os casos especifj-cados na
legislação, as obras, serviços, compras ê
alienações sêrão contratados mediante processo de
licitação púb1ica que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que êstabeleçam obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da
fei, o qual somente permit.irá as exigências de
qualificação técnica e econômica j-ndJ- spens áve i s à
garantia do cumprimento das obrigações.

Como forma de dar malor efetividade a esse normado,

o legisfador infraconst itucional editou a Lei n. 8.666/93,
que cuida, num contexto amplo, das licitações e contratos
admi-nistrativos .

A partir da lei geral, outros rêgulamentos foram

sendo editados pel-o Poder Público, até chegar-se na edição

da Lei n. 10.520/2002 - que instituiu a modal-idade pregãol.

Acredita-se, salvo melhor )uizo, que a modal-idade

pregão é a que melhor se amolda às circunstâncias do caso

corrente, eis que o objeto a ser contratado não exige um

proces so /procedimento dê maior elaboração, de outro modo:

complexo.

Nesse sentido, é de

licitado é dotado de natureza
se dizer que o
comum, ou sej a,

objeto a ser
cujos padrões

r A firn de não envo.Iver o feitor êm erro, clarifica-se quê a modalidade
pregão não foi a úftima a ser insti.tuida pefo Poder Legisfativo. Outras
mais foram e ainda continuam sendo constituidas, como, por exenplo, o

\
RDC - RegirBe Diferenciado de ContrataÇão.

Pó e5
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Àv. líâ1fledo BiEtencourt dê Moraes no 222, toí\e/Êàx (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
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de qualj-dade bem podem ser "objetivamente
edital, por meio de especj-ficações usuais de

definidos pelo
mercado".

Esses elementos, vale dlzer,
aspecto de legalidade, tornam possível a

no que

adoção do

tange ao

pregão2:

Lei n. 10.520/2002

À!t. 1" Pala aquisj-ção de bens
poderá ser adotada a licitação
pregão, que será regida por esta
( gri fos ) .

vocábulo "poderá"
pelo pregão. Logo,

e Servt-Ços cotDuns,
na modalidade de

Lei ,

Parágrafo único. Considêram-se bens e serviços
comuns, para os fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.

Destaca-se o

não "deverá" fazê-lo
Poder PúbIico.

no

e

dispositivo,
facul-tativo

e

ao

Em que pese i.sso, dentre as modafidades

l-icltatórias, o pregão afigura como sendo a mais simpfes, e

por isso, acarreta grande celeridade e ampla participação de

pretensos l-icitantes, o que converge com os objetivos
l-icitatórios, conforme prescreve o art. 3o, da Lei n.

I .666/ 93:

Lei n. 8.666/93

Art. A licitação destina-se a garantir a
observância do principio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do de s envolvirnento
nacional sustentável e será processada e julgada em

2 No acórdão n' 2112/2008 o Tribunal de contas da união afirmou que: "a
utilização da modalidade pregâo é possj-ve]-, nos termos da Lej- no
70.520/2002, sempre que o objeto da contrataÇão for padronizável e
disponível no mercado, independentemente de sua complexidade".' 

/--\t-^)\\,
Pógih€3de 5
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estrita conformidade com os principios básicos da
IegalJ.dade, da impessoal-idade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgarnento objetivo e dos que lhes
são correlatos.

Com efeito, esta AssessorÍa sugere a adoção do

pregão para acobertar a contratação do objeto do caso

corrente, em vista, primeiro, que há expressa autorizaÇão
1ega1, e outro, que pelas caracteristicas simplóri.as,
ostenta o pregão certa medida de vantagem à AdministraÇão.

Por outro 1ado, a Administração poderá escolher
espécj-e do pregão que desêja utilizar para a contrataçâo
comentário.

a

em

Embora o Decreto n. 5.504,/05 dê o sentido da

preferência do eletrônico, quando do uso de recursos
federais, não se trata, contudo, de um dever da

Administração, guê, a contar de situações part icul-ari zadas

bem pode adotar o pregão presencial, desde que, para tanto,
lance justificativa da inviabilidade nos autos.

É isso o que comina o § 2o, art. 10, do Decreto n

5.504,/05:

S 2" À inviabj,lidade da utilização do pregão na
forma eletrônica deverá ser devidamente justificada
pelo dirigente ou autoridade competente.

A1ém de a norma eleger que a justj-ficaÇão deve

partlr do dirigente ou autoridade competente, não resul-ta da

competência desta assessoria adentrar em questões de

conveniência e/ou oportunidade admlnistrat ivas, logo, antes

caso preclso, o agenteda efetiva abertura do certame,

Pós no4de5
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CI?

legit imado

utilização
deve

da forma

encartar a

eletrônica.
justificação para a não

O que o Departamento deve consuftar.

Por fim, visto que não há informações em sentido
contrário, a presente Iícitação deverá de ser processada

através do sistema de registro de preços, coniventemente com

o postulado do art. 15, inc. II, da norma Licitatória Geral:

Art. 15. As compras, sempre que

através de

possÍve1. deverão:

Em que, de igual
poderá il-idir o registro de

não obrigatórj-o da medida .

IÍ - ser processadas
de preços;

s j- s tema de registro

forma, a autorj-dade competente

preÇos, de acordo com o caráter

De tudo quanto se viu, esta Procuradoria opina peJ-a

possibilj-dade da adoção da modalidade licitatória pregão,

com registro de preços, e a espécie, salvo justificação - a

qual- não se há de adentrar ao mérito, eletrônica.

É o parecer, salvo mefhor )tizo.

Nova San Bárbara, 28 de setembro de 2017.

cab ida ,Jêsus

Pro curado r Ju di ca

Pógino 5 de 5
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PREFEITURA MUNICIPAL

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Llcitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Juridico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PR"EGÃO ELETRÔI{ICO t" 4Ol2Ol7, que tem
por objeto a aquisiçáo de ar condicionado, armários e paletes de plástico,
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 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 lO7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2L10611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08l08l2000, Decreto Federal no
3.697 , de 2l / 12 I 2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O8O l2OL7, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárbara, 29 I 09 I 2017.

NOVA SANTA BARBARA

ã"/;;í"
Prefeito Municipal

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

Nova Santa Bárbara, Paraná

ESTADO DO PARANÁ

CORRTSFOITDÊNCIA INTERNA



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LrCrrAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 4OI2O17

Processo Administrativo n.' 088/20í7

Objeto: Aquisição de ar condicionado, armários e paletes de
plástico, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde.

Tipo: Menor Preço, Por item.

lNÍclo DA sESSÃo DE DtSpurA DE pREÇoS: às 13h00min do
dia1811012017.
LOCAL: PoÉal COMPRASNET através do site
http :/lwww.com prasqovêrnamentais.qov. br - UASG - 985457

Preço Máximo: R$ í2.237,24, (doze mil, duzentos e trinta e
sete reais e vinte e quatro centavos).

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

Nova Santa Bárbara, 2910912017.

Marco ônio de Assis Nunest
Pregoeiro

Portaria 08012017 à
^á"f;§

].

.t

:o-

lô
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, A $. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 4Ol20í7.

Senhor licitante:

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais peÉinêntês ao cêrtame lÍcitatório.

Marc Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 08012017

1

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

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

Ê i.l

Processo Administrativo n." 088/20'17

Visando possível comunicação futura êntrê a Prêfeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara
ê a sua empÍêsa, solicitamos o preenchimento complêto do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licltaçôes por meio do fax (43) 3266{100 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

sst!oê



PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 4Ol2017.
Processo Administrativo n.' 088/20í 7

Objeto: Aquisição de ar condicionado, armários e paletês dê plástico, para suprir as
nêcêssidades da Secretaria Municlpal 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:

Carimbo Padronizado da Empresa

c2:.

2

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

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

_,a$ I 12017.



PREFEITURA IV1UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
esraoo oo paneruÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 4Ol2017.
Processo Administrativo n." 088/20'17

r rnrranÃn pvnr USIVA PARA MIGROEMPRESA MPREE F§À NE PFôI IENô DôFlTtr

E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEr) (LC 147t2014t.

AbeÉura: Die í 8/í 017, às í0h00min.

í. PREÂMBULO

1.1. O MUNIGIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria no O8012017, toma público, para o conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitaçáo na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, POR ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando a aquisição de ar
condicionado, armários e paletes de plástico, paÍa supriÍ as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme relacionado no ANEXO ldeste edital.

1.3. Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á â aberture da
Sessão Pública de Pregáo Eletrônico, acessado exclusivamente por meio eletrônico -

wwwcomDrasoovernamentais,oov,br. conforme segue

í.3.í. A SESSÃO PÚBLIGA SE INIChRÁ ÀS íOHOOMIN DO DIA í8/íO/20í7.

1.3.2. Referências de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário
oficial de Brasília - DF.

'1.3.3. O pregão eletrônico será realizado em sessáo pública, por meio da INTERNET,

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal

COMPRASNET através do site htto:/ 
^,ww.comprasqovernamentais.qov.br 

- UASG - 985457.

'1.3.4. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Nova Santa Bárbara,

denominado Pregoeiro, designado pela Administração Municipal através da Portaria no

080120'17 , mediante a inserçáo e monitoramento de dados gêrados ou transferidos para o

Portal COMPRASNET.

1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia

digital) junto ao Setor de Licitaçóes, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no

horário de expediente, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Cenlro, em Nova

Santa Bárbara - PR, ou pelos sites: www.nsb .or.oov.br
ámênlâ oov b Para retirada do edital e seus anexos em mídia digital,www.co more

os intêressados deverão apresentar CD-room ou pendrive. Demais informações, fones: (43)

3266-81 00/81 1 4, e-mail licitacao(@ .or.oov.br

I

3

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'222, Centro, S 43. 3266.8i00, E - 86.250-000

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

1.2. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a 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 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, com as alterações posteriores.



023NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

2. OBJETO
2.'1 . A presente licitação tem por objeto a aquisição de ar condicionado, armários e
paletes de plástico, para suprir as necessidades da Secretaría lllunicipal de Saúde,
conforme descrito no Anexo I deste edital.

3. COND|çÕES PARA PART|CIPAçÃO
3.í, Esta licitacão é exclusiva oara oaÉici cão de Microemoresas (MEl. Emoresas de
Peoueno Porte (EPP) e/ou Microemoreendedor lndividual íMEl). qualificadas como tais
nos teÍmos do artioo 30 da Lei Complementar n.o í2312006. com as altêÍacões da Lêi
Complêmentar n,o 14712014.

3.2. Poderão participer desta Licitação: Microempresas (ME), Empresas de Pequeno
Porte (EPP) e/ou Microempreendedor lndividual (MEl), com ramo de atividade compatível
com o objeto da presente licitaçáo, desde que satisÍaça às exigências deste edital e
devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, atÍavés do site
www.comprasqovernamentais.qov.br:

3.3. Não poderão participar da presente licitação, além dos elencados no art. 90 da Lei
8.666/93:
3.3.1. Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob íalência,
concordatâ, recuperaçáo judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituiçáo.
3.3.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

3.3.3. Aqueles incursos nas sanções previstas no inciso lll, Artigo 87 da Lei 8.666/93.
3.3.4. Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a

administração pública.

3.3.5. Grupos de sociedades de direito e de fato.
3.3.6. Estão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentarem mais de
uma proposta para o item específico.
3.3.7. Empresa que não seja microempresa ou empÍesa de pequeno porte, conforme
deÍinição do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o'123106.

3.4. Empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou Íinanceiro podem

apresentar somente uma proposta, sob pena de rejeição de todas.

3.5. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os

termos, cláusulas e condiçóes deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no

parágrafo terceiro do art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

4. ESCLARECIMENTOS E TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO
4.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos

do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até as í7 horas do 2'
(segundo) dia útil anterior a data fixada paru a rcalizaçáo do Pregáo.

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar

as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até as í7 horas do 2'
(segundo) dia útil anterior a data fixada para a realização do Pregão.

4
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

4.4. O termo de impugnação deverá ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Centro, em Nova Santa
Bárbara -PR, ao Pregoeiro responsável ou encaminhado via e-mail: licitacao@nsb.pr.qov-br
4-4.1. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o
pregoeiro para conÍirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo e após deverá ser
encaminhado o original via correio.
4.4.2. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Nova
Santa Bárbara quanto do emissor.

4.5. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.6. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregáo Eletrônico
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através
do portal de compras governamentais, disponível em

.com overnamentais ov , sendo de
exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de
Nova Santa Bárbara, a responsabilidade por eventuais danos deconentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

5.2. O Licitante interessado deverá realizar o seu cadastramento de acordo com os
procedimentos do Sistema.

5.3. O Licitante interessado deverá proceder ao credenciamento de acordo com os
procedimentos do Sistema.

5.4. O Licitante interessado deverá proceder, em campo próprio do Sistema, todas as

declaraçóes exigidas.

c2i
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5.5. O Licitantê deverá declarar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que:

5.5.'t. Cumpre os requisitos de habilitação;
5.5.2. Sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;

5.5.3. lnexiste qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação ou de sua

contratação;
5.5.4. Conhece e aceita os regulamentos do Sistema Eletrônico;

5.5.5. Não emprêga servidores públicos da Contratante.
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5.6. O Licitante deverá declarar que atende os requisitos do art. 30 da Lei Complementar n.o

12312006 no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema Eletrônico, para
fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

5.7. O credênciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transaçóes inerentes a este Pregão.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposte por meio do sisteme eletrônico até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-seá
automaticamente a Íase de recebimento de propostas;

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

6.3. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessáo
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexáo;

6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas

apresentadas.

6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

6.5.1 . Valor unitário do item;

6.5.2. A descrição detalhada do objeto, indicando marca, modelo, ano de fabricação e prazo

de garantia.

6.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente;

6.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

de sua apresentação.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital;

7.2. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREçO, POR ITEM, observado o

ptazo paÍa fornecimento, as especiÍicações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e

de qualidade e demais condições definidas neste edital

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo

aquelas que náo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no

Termo de Referência;

6

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, A 4.3266'8100, X - 86.250-000

c25

Nova Santa Biírbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb



PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA ,J2$
estloo oo paelruÁ

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

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

7.4. O sistema ordenará automatlcamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances;

7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e
os licitantes;

7.6. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deveráo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

7.6.1. O lance deverá ser oÍeÉado pelo valor (unítário) do ltem.

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ete ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

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

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificaçáo do licitante;

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

7.12. Se a desconexáo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicaçáo expressa do Pregoeiro aos
participantes;

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepçáo de lances;

7.'14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenaçáo das propostas;

7.15. Encenada a etapa de lances, será efetivada a verlÍicaçâo automática, junto à Receita

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistêma identificará em coluna própria as

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,

procedendo à comparaçáo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos

artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015.
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7.15.í. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de alé 5o/o (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço seráo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.15.2- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.

7.15.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.16. Ao presente certame não se aplica o soÍtêio como critério de desempate. Lances
equivalêntes náo serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

7.17 . Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado;

7.18. A apresentação de novas propostas na Íorma deste item náo prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da veriÍicação de possível empate, o Pregoeiro

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
máximo Íixado, que apresentar prêço manifestamênte inexequível ou que não atenda
ao descritivo constante do Termo de ReÍerência (ANEXO l) deste Edital, independente
do descritivo da plataforma do Pregão Eletrônico.

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários

simbólicos, inisórios 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
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração;

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no 'chat' prazo razoável para tanto,

sob pena de não aceitaçáo da proposta.

8.5. Dentre os documentos passíveis de solicitaçáo pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, em compatibilidadê com o Termo de

Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catálogos e/ou folhetos.

n 
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8.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser pronogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no'chat' a nova
data e horário para e continuidade da mesma.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtençáo de
melhor preço, vedada a negociaçáo em condições diversas das previstas neste Edital.

8.í0. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

demais licitantes.

9. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIIIENTO
9.'l A empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação
referente à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com
os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (umâ) via, rubricada em todas as folhas
e a última assinada pelo Representânte Legal da empresa citado nos documentos de
habilitaçáo, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão
Social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária.

9.2 Na proposta escrita, deverá conter:

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

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da

abertura das propostas virtuais;

c) Especificâções completas dos produtos e marca, conforme descrito no ANEXO 01,

deste edital;

d) Prazos de Garantia (mínimo 12 meses), contados a partir do Termo de Recebimento

Definitivo.

e) Data e assinatura do representante legal da proponente;

9.3. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
oncargos inerentes a entÍega no local Íixado nêste Edital.

í0, GARANTIA
í0.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados do
recebimento.

ít 'l itr -,
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11. ENVIO DOS DOCUi'ENTOS DE HABILITAçÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DE PREÇO
"11.1. Encenada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor
oferta, item 

-a 
item, para que este anexe no sistema COMPRASNET, os DOCUMENTOS DE

HABILITAÇAO E PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o úttimo
lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da fenamenta 'CONVOCAR ANEXO',
devendo o licitante anexar os documentos utilizando o link 'ANEXAR' disponível apenas
para o licitante/vencedor.

't 1.2. O licitante deverá anexar os documentos de habilítação relacionados no Anexo 03
ê Proposta de Preços ajustada, num prazo de até 3h (três horas) de efetivo
funcionamento do órgão público, ou sêJa, das 8h às í2h e das 13h00min às í7h00min,
contados da convocação.

í í .3. Será aceito apenas 0í (um) arquivo (Compactado ex: .zip e . pdf) com TODOS os
documentos de Habilitaçáo e Proposta de Preços Final, sendo que o anexo será convocado
apênas uma vez.

'l 1.4. Encenado o prazo determinado, sem que os documentos tenham sido anexados ou a
documentação esteja incompleta, o licitantê terá sua proposta recusada.

í í.5. Os documentos digitalizados e anexados eletronicamente, seráo apensados aos autos
após análise de sua conformidade com o solicitado no Edital. A análise dos documentos será
feita pelo pregoeiro ê sua equipe de apoio, e, caso necessário, o pregoeiro encaminhará a
proposta para análise de equipe técnica das Secretarias solicitantes.

11.6. Após a análise da documentação e proposta de preços, as proponentes consideradas
vencedoras provisoriamente, seráo convocadas para enviar, num prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, os documentos de habilitaçáo e proposta de preços ajustada, em vias originais
ou em cópia autenticada, endereçados a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR,
Setor de Licitaçóes, para a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro - CEP:
86250-000 - Nova Santa Bárbara - PR, aos cuidados de Elaine Cristina Luditk dos Santos.

12. DOS RECURSOS
í 2.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de deconida a fase de regularização fiscal
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intenção de reconer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(óes)
pretende recoÍrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema;

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção dê reconer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente;

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro náo adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condiçóes de admissibilidade do recurso.
12.2.2. AÍalla de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará

a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o reconente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dlas úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demâis licitantes,

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contranazões também pelo sistema
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eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

í3. DAADJUDTCAÇÃO e oIHOMOLOGAÇÃO
í3.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO,
POR ITEM, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçóes constantes
deste Edital.

13.2. O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao ticitante cuja proposta for
considerada vencedora.

13.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposiçáo de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologaçáo do processo ao Prefeito Municipal.

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

í4. PRAZOS E COND|çÕES DE ENTREGA
14.1 O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias, contados a partir da
autorização de fomecimento emitido pela Prefeitura.

15. DO LOCAL DE ENTREGA
'15.1 . Os produtos deveráo ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua
Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de
segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,
ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

í6, PAGAMENTO
í6.1 O pagamento será efetuado, após entrega dos produtos em até 30 (trinta) dias após o
protocolo da NF/Fatura;
16.2 Dotaçõesorçamentárias:

17, DO CONTRATO
17.1. Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as

mesmas condiçóes de habilitaçáo;

c3!
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17.2. Quando o proponente vencedor náo apresentar situação regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaçáo das sanções
cabíveis.

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

í8 - OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

'18.1. Entregar o objeto licitado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e
de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta e no Anexo I deste
Edital;

í8.3. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus anexos.

18.4. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, matêriais ou
morais ocasionados à Administraçáo e/ou a terceiros, na execução da presente licitação,
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;

18.5. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato;

18.5.1. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, ficais e
comerciais, náo transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato;

í8.6. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a
entrega do objeto da presente licitaçáo, atendidas todas as exigências legais pertinentes,

tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e
pÍevistas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdênciários, fundiários e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitaçáo, por mais
especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará
única e exclusivâmente responsabilizada;

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

competirá deliberar a respeito, toda e qualquer situaçáo anômala no decorrer da execução

do objeto da presente licitação.

19 - DAS PENALIDADES

Art.7 da Lel Fedenl 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de valldade da sua proposta, não celehrar o contÍato, deixar de enlregar
ou aprssentar documêntação falsa exlgida para o cettamê, enseJar o retardamento
da execução de seu objeto, não manüver a proqosta, falhar ou íraudar na execução
do contrato, compodar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de llcitar e contratar com a União, EsÍados, Distrtto Federal ou Municlpios
e, será d*credenciado no Sicaf, ou nos sisÍêmas de cadastramento de
fomecedor* a gue se refere o lnclso XIV do aú. 1 d*ta Lei, pêlo prazo de até 5

t2
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18.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administraçáo, nos termos da Lei 8.666/93;



(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais comina es

19.1. Pelo inadimplemento das obrigações, as lÍcítantes, conforme a infração, estarão
sujeitas as seguintes penalidadês:

í9.1.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensáo do dÍreito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

19.1.2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10%o sobre
o valor total do empenho);

19.1.3. Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: adveiência;

'19.í,4. Multa de í% (um por cênto) gobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atÍaso na êntÍega, sem prejuÊo da possibilidadê dê rescisão
unilateral do contrato pela Administração e da aplicaçáo das sanções previstas neste
edital e na legislação inicialmente citada;

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

19.3. O descumprimento parcial ou total das obrigaçóes, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver oconido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos náo era possível evitar, ou impedir.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPçAO

20.1 . Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontrãtâdos, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética

durante todo o processo de licitação, de contrataçáo e de execução do objeto contratual.

a) 'prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a açáo de servidor público no processo de licitação

ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta': a falsificação ou omissáo dos fatos, com o objetivo de influenciar

o processo de licitaçáo ou de execução de contrato;

d) 'prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório

ou afetar a execuÇáo do contrato;
13
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Para os propósitos desta cláusula, definêm-se as seguintes práticas:

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando

estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
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e)'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou íazer
declarações Íalsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática previstâ, deste Edital; (ii) atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, êste organismo imporá sanção sobre
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos Íinanciados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas conuptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execuçáo um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contrataçáo, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

21. DtSPOSTçÓES FTNATS

2'l .1 . A presente licitaÉo não importa necessariamente em contratação, podendo o
Município de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Nova Santa Bárbara poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;

2í.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformaçóes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informaçóes nele contidas implicará a imediata
desclassiÍicação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisáo do contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sanções cabíveis;

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

21.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassiÍicação/inabilitação;

21.5. O desatendimento de exigências Íormais não essenciais não importará no afastamento
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensáo dâ sua proposta;

21.6. As normas que disciplinam estê Pregáo seráo sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que náo comprometam o interesse da
Adminishação, a finalidade e a segurançâ da contratação;
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21 .7 . As decisóes referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado;

21.8. A participação do proponente nesta licitaçáo implica em aceitâçáo de todos os termos
deste Edital;

21.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questóes judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de São Jerônimo da Sena - PR, considerado aquele a que está
vinculado ao Pregoeiro;

21.'l0. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00
às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua WalÍredo
Bittencourt de Mores, 22, cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantáo para atendimento dos interessados;

21.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitaÉo e não será devolvida ao proponente;

21.'12. Náo havendo expediente ou ocorrêndo qualquer Íato superveniente que impeça a
realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüênte, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

21.13. Os preços cotados deveráo ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais
após a vírgula, no valor máximo deste edital de R$ 't2.237,24, (doze mil, duzentos e trinta
e sete reais o vlnte e quatro centavo3).

2't.14. Os câsos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.

Nova Santa Bárbara, 2910912017 .

nlr

Zzz'
Eric Kondo

Prefeito Municipal

Marc Nunes
regoerro

Portaria n'08012017

Mi"ha*Sp* deJesus
Secretária Municipal de Saúde
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 4Ol20í7.
Processo Administrativo n.' 088/20í 7

035

ANEXO I - DESCRI DETALHADA DO OBJETO

í - OBJETO / JUSTIFIGATIVA:

í.1 -A presente licitação destina-se à eventual aquisição de ar condicionado, armários e
paletes de plástico, para suprir as necessidades da Secretaria ilunicipal de Saúde, de
acordo com as características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

',l.2 - Em caso de divergência existente entrê as especificaçóes dos itens que compõem o
objeto descrito no site do Compras Governamentais e as especificações constantes deste
Termo, prevalecerão as últimâs.

í _ OBJETO

2 - ESPECIFICAçÔES DOS PRODUTOS / PREçO ESTIMADO

LOTE: í-Lote00t

I 7349 AR CONDICIONADO
climatizaçáo ar frio. Tipo Split. No
mínimo 18.000 BTU (Deverá ser
instalado na Secretaria Municipal
de Saúde)

1,00 UN 2.160,00 2. í60,00

2 6683 AR CONDICIONADO
climatização ar frio. Tipo Split. No
mínimo 30.000 BTU (Deverá ser
instalado na Secretaria Municipal
de Saúde).

1,00 UN 3.306,99 3.306,99

UN 794,00 4.764,007350 Armário de Aço (Tipo Escolar)
medindo no mínimo
1 ,90x1 ,20x0,40, com chave, com
4 prateleiras, chapâ 26, na cor
cinza, sistema de fechamento nas
extremidades da porta por meio
de varáo coneclado à fechadura
tipo yale ou à maçaneta, com 2
chaves, portas pivotantes por
meio de dobradiças estampadas

6,00

7351 PALETE DE PúSTICO VASADO
em PEAD (Polietileno de alta
densidade), medindo: 1,50mm x
I ,00x1,20, capacidade de carga
3.600 kg à 4000 kg

'15,00 UN '133,75 2.006,25

12.237,24TOTAL

t6
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TERMO DE REFERÊNCN

Item 
lcoódiSo lNome 

do produto/serviço

lorodrtorl
lservrÇo I

lQuantidade lUniOaOelereço

| | lmaxrmo

lereço
lmáximo
Itotal
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3. PRAZOS E CONDIçÕES DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias, contados a partir da autorização
de fornecimento emitido pela Prefeitura.

4. DO LOCAL DE ENTREGA
4.1. Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a
sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o
Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

5. DA GARANTIA
5.1. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados do
recebimento.

6. TNFORMAçOES ADtCtONAtS
6.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.
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AN 02. MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Refêrente ao Pregão Eletrônico n.o 40/2017.

Pelo presente instrumento particular de contrâto, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO n.o
40t2017, de um lado, o MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CGC/MF sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, cantro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador do
RGn.-,inscritonocPFsob.ono-,residenteedomiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOUE>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEOOR.CONTRATO#T&NOilIEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF no
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE> doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela
Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRITIEIRA - Do oBJETo
A CONTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE ar condicionado, armários e
paletes de plástico, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, tudo
conforme especificado no edital convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico
n.o 4012017 e especiÍ'icado abaixo.

<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico No 40/20í 7 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 

-.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este
contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execuçáo.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato,
vale o contÍato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, â ele passam a se vincular todas
as atas de Íeunióes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em
alteraçôes de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo '10 (dez) dlas, contados a partir da autorização de
fomecimento emitido pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deveráo ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a
sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o
Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.
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cLÁusuLA QUTNTA - DO PREçO
Para o fornecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$-_.
CúUSULA sExTA. Do PAGAi,ENTo
O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a 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 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 í't da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituiçáo, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.

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

CLÁUSULA SÉnMA- Do PRÁzo DE VrcÊNch.
O contrato terá vigência por 60 (sessentâ) dias, entrando em vigor logo após a assinatura
do contrato, podendo o mesmo ser pronogado por igual período e/ou de acordo com as
partes.

CLAUSULA OITAVA- DA GARANTIA
O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados do recebimento.

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

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora 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 sançôes:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de ate 02 (dois) anos.
c) Declaração 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 penalidadê, 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 DÉCIMA. DAS SANçOES
Em oconendo inexecuçáo e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização
integral. Sem prejuízo das disposiçóes anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal,
pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA

833

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

19

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



PREFEITURA h/UNICIPAL
n'r 1

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

conta no

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

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

Nova Santa Bárbara, I I

CONTRATANTE CONTRATADA

DOTA ES

2017 IzSZO Do Exercício08.001.10.301.034O.2027 1324 13.3.90.30.OO.OO
2017 IZ7OS 08.001.10.301.0340.2027 1324 h.4.90.52.00.00 Do Exercício
2017 lzzoo 08.oo'Í.'Í0.30'Í.0340.2027 p27 l+.a.so.sz.oo.oo Do Exercício
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As despesas decorrentes desta licitação correráo por conta da dotaçáo orçamentária havida

da
Grupo da fontecaprogramát lNatureza daícilConta

lo' ld" ldespesa
lrecurso I
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ANEXO 03 - DOGUM DE HABI o

1. HABTLTTAçÃO JURíD|CA:
1 .'l . Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações;
't.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.

Observações: Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração,
se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de
ativÍdade da empresa, que deverá ser compatívêl com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL:
2.1 . Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (CeÉidão expedida conjuntamentê pêla Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria€eral 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'a", 'b'ê "c" do parágrafo único do artigo 'l t da Lei Federal n.o 8.212l199't, às
contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a

terceiros);
b) Com a Fazenda Estadual (Gertidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão
da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (CeÉidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por

órgão da Secretaria da Fazenda Municipal);
D) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Gertificado de Regularidade
do FGTS - CRF;
E) Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
F) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial;
G) Cêrtidão 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 Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de ío de maio de 1943. (NR).

2.2. A prova dê rêgularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou

regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias
dos entes ou órgãos indicados.

3. QUANTO AO CUIIPR]MENTO DO INC]SO XXXIII DO ART. 7' OA CF
3.1. Declaração de lnexbtência de empÍêgado mênor no quadro da empresa
empregadora, podendo ser úilizado o modelo do ANEXO 06.

4. DECLARAçÃO DE IDONEIDADE
4.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.
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5. DECLARAçÃO DE FATOS |MPEDIT|VOS
5.1. Declaraçáo de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no
ANEXO 05.

6. DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO
6.'1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, conforme modelo no ANEXO Vll.

7. PARA COiTPROVAçÃO DA QUAL|F|CAçÃO TÉCNICA:
7.1. Certidão negativa dos caÉórios de reglstros de falências ê concordates, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias dâ
data marcada para início da disputa de preços.

8. DTSPOSTçÔES GERATS DE HABILTTAçÃO
8.1. A conÍirmação de regularidade perante os órgãos oficiâis será realizada junto aos'sites'
NA INTERNET.

8.2. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro dos respectivos
prazos de validade, devendo ser apresêntados em original, cópia autenticada pelo
pregoeiro ou sua equipe de apolo, carTório competente, ou por publicação em órgão
da imprensa oficial.

8.3. Não se aceitândo documentos em forma de'FAX ou equivalente'e nem a apresentação
de protocolo ou comprovantes de pagamento em substituiÉo a documento solicitado como
definitivo.

8.4. - Sob pena de inabilitaçáo, todos os documentos apresentados para habilitação deveráo
ester:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da sede (matríz), se o licitantê for a sede (matriz);
c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).

011

8.5. A Íatta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas
nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante e sua consequente exclusão
do processo.
9.6. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as
penalidades legais cabíveis.

8.7. A apresentação da proposta por pârte do licitante significa o pleno conhecimento e sua
integral concordância e adesão para com as cláusulas deste edital e seus respectivos
anexos.

8.8, Não será dêsclassiÍicada e empresa (micro/pequeno poÉe) que apresentar
documentação com a data de validade vêncída, conformê estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar 123/2006 dê 15 dê dezembro de 2006.

8.8.1, Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa) apresente C€Éidão
ou documento com a data de validade expirada, será concedldo prazo de 05 (cinco)
dias, contados do momento em quê o proponêntê for declaÍado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conforme
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Lei Complemenlar 123120OG de í5/í212006 com as alterações da Lei Complementar n.o

14712014.

8.8.2. A não rêgularização da documêntação, no pÍazo previsto no & 10 da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadôncia do direito à

contratação sem prejuízo das sanções prêvistas no AÉigo 8í da Lei 8666/93, de 2í de
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licítantes remanescentes
na ordem de classiÍicação, para asslnatura do contrato, ou rêvogar a licitação.

c(2
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ANEXO 04 - DECLARA DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N" 4oI2o,I7

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 40/20"17, instaurado por este município,
que não estamos impedidos de licitâr ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esÍeras.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

,em de

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

de 

-.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rf 222, Centro,I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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OBS.: 1) Está dêclaÍação devêrá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do GNPJ.
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ANEXO 05 - DEC DE NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO NO 4Ol20í7

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

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da emprê3a proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 06 - DECLARAçÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS IIENORES

PREGÃO ELETRÔNICO NO 40/2017

(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

trâbâlho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de '16 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 'Í4 (quatorze) anos, em observància à Lei

Federal no 9854, de 27.í0.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empíesa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menorêa de í4 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.
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ANEXO 07 - DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 4Ol20í7

(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob
ono-,porintermédiodeseurepresentantelegalo(a)Sr
(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N'40/2017, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emiüda em papel ümbrado da empresa pÍoponênte e
carimbada com o número do CNPJ.

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - itacao sb. br - www.nsb.or.qov.br
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PREFETURA MUNICIPAL

esrrco oo pmnuÁ
NOVA SANTA BARBARA

c47

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 4Ol2017 - Carta-proposta de Fomecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

t Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras inÍormaçóes que
se fizerem necessárias.

TDENTTFTCAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÁO SOCIAL:
CNPJ e TNSCRTÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e NO DA CONTA BANcÁRh
ENDEREÇO ELETRÔNrCO

2. COND|çOES GERATS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR}
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 0í do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno

fomecimento, tais como os encargos (obrigaçÕes sociais, impostos, taxas etc.), cotados
separados e incidentes sobre o fornecimento.

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

Nova Santa Brírbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@rs b.or.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA 04 3

PREFEITURA MUNICIPAL

NO A SANTA BARBARA
EsrADo tx) PÂxANÁ

PORTARIA N" O8O/20I7

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBA&A. Tesolvc, no
uso de suâs âtribu lcgais:

NOMEAR

An.l" - A Comissão de PreBão, composta p€los s€guintes membros

- Prcgoeiro: Merco
- Suplente: Mônicr

lônio de Arris Nunca - CURG I .331.506-92-SSP/PRi
Proetrç. Mrrtlnr d. CoDcciçIo - CyRC n' 10.450.207-5-SSP/PR,

- Equipe de Apoio:
- Suplente: Maria J

lnc Cristitrs Luditk dor Scutog - CIIRG no 9.144.227-2-SSP/PR;
Rezende - CIIRG n" 9.170.714.4-SSP/PR.

- Equipe de Apoio: liny SiEGre Sotto - CI/RC n' 9.257.282-0-SSP/PR;
- Suplente: ABgelits rr Mrrthr Pcrrin - CVRG n" 7.099.607-3-SSP/PR;.

rl. 2'- Esta ponaria entra em vigor nesta data revogadas as disposições

em conrario

Nova Santa Bárbara, 07 de junho de 2.017

á«l

Rus Walftedo B

Prefcito Municipal

d! Mor.cs n'222, Ccítro, I 41. 32óó.1222. E - t6250-000 - Nova Sr,lts
B&bara - tr - E-mail- lisiE§l@lrb..prserJr - sÍe - !rrL!sb.!Iaq!.!Í

Nova Santa Biirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.
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NOVA SANTA BARBARA 0 ('l

CORRESPONDÊNCA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 29llgl2117.

PÍezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e da minuta da ata de registro
de preços o do Pregão Eletrônico n' 4012017, cujo objeto é a aquisição de ar
condicionado, armários e paletes de plástico, para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art.
38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosam

Elaine C tina dos Santos
rde

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, t 43.3266.8100 B - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Pr.gov.br
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PREE EITI'R,A MI'NICIPàIJ DE NOVÀ SÀTiITA BáRBARiA
Av. Wal-fredo Bi-ttencourt de Moraes o" 222

Eone/Fax (043) 3266-8100
E-ma1.l-: pmnsbGnsb, pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer j uridico

Sol-icitante: Departamento Munj-cj-pa1 de LicitaÇões e Contratos

Assunto: Manifestação quanto às minutas

Trata-se de pedido de manifestação (aprovação ou

desaprovação) das minutas do processo de licitação n. 088/17,

autuado na modalidade pregão, destinado à aquisição de

aparelhos de ar condicionado, armários e paletes de pIástico,
consoante requerj-do pel-a Secretaria Municipaf de Saúde deste
Municipio.

É o rel-atório.

Compulsando os autos, em vj-sta das minutas, se percebe que

elas estão coniventes com o que pede a Lei Geral de

Licitações, obedientes, em principio, ao que dito nos artigos
54 e seguintes da Lei n. 8.666/93.

E, por essa razáo, esta Procuradoria manifesta pela

aprovação das mj-nutas (edital ê ata de registro de preÇos),

bal-izando o prosseguimento do feito.

É o parecer, que submeto a melhor intel-ecção.

Nova Santa Bárbara, 29 de setembro de 2017.

Gabriel- A

050

a e

c.rpProcurador Mu

US
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29t09t2017 Mural de LicitaÉes Municipais

05i

> TCEPR

Yol!êr

Detalhes processo licitatório

Entidade ÉYecltora MUNICÍPIO DE NOVA SAtfre AÁnann-n

Ano* 2617

No licitaÉo/dispensa/inexigibilidade* 40

[lodalidade* Pregão

Número editàíprocesso* 088/2017

Ir6bluição Finônceira

Contrato de Empréstimo

Desdição Resumida do objeto* Aquisição de ar condicionado, armáífu6 e pahtes de plástico, pàrd suprir as

necessidôdês dô S€oetariô Municjpôlde Saúde

Menor Preço

Dôta da Ábertura das Prop'oslas 18/10/2017

NOVÀ Data da Abertura das Propostas

Data Cancelamento

12.237,24

FormB de AvaliÉo

Dotôção Orçamentiária* OBOO11O3O1O3402OZ7449O52OOO0

Data Registro

Data Registro

Data de Lônçamento do Edilal 2919912917

Preço miáximo/Referência de preço -

-PF: 4271512958,0 íImout)

hths://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPFVMunicipaUAMUDetalhesProcessoCompra.aspx 'lt1

Edita.

2910912017



Imprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio Página I de I

il

Presidência da República

Imprênsa Naclonàl
A rl,

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

,808

A Imprensa Nacional recebeu Oficio Eletrônlco com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes característicâs:

Data de envio: 2910912017 lt:47i54
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
operador: ERIC KONDO
OÍício:4516152
Data prevlsta de publicâção: 02/70/2017
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos JoÍnals OÍiclais.

Matérias

üencial Arquivo(s) MD5 Tamanho vâlorcm

LO200547
ital pregão 40 2OL7 parc publlcação dlarlo 895058c4f2 5,00

n ião. rtf 047694fa65bc86

otal da matéria 5,00 165

DO OFICIO 5,OO 165

https ://incom.in. gov.br/recibo.do?idoÊ-45 1 6 I 52 29t09/20t7

)
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Poder
Executivo

IMPRENSA OFICIAL _
Lei n'660, de 02 de.bril
de 2013.

Objêlo: AquisiÉo dê ar condicionado, amáÍios ê pâletes dê pltutico, pen suprir as necBsidadês da Sêcrotaíia i,tuÍricipál de Sâúde.

Tipo Menor prcço, por ilem.

,Jllclo DÂ SESSAO DE DISPUTÂ DE PREçOS: às í0h00mi0 do dia !91!4E!f, por meio do Porlal COMPRASNEI através do site !@hú04ço4p!êsgpyÊE30ClEjlgqyjr - UASG

-35457.,ço ilárimo: R$ í2237,24 (doze mil, duzenlos ê tÍinta s seto reais ê vinle e qualÍo cênt vo§).

nÍC@i.gÔ§.clElbEt!tsÍ§: podedo s€í oblidas em hoÉrio de oçêdiente na PÍetuilura Muniopal de Novâ Sanlâ BáÍbarâ, sito à Rua waliedo Biltencourl de Moraes rf 2», Fb
íone 4&326fi100, ou por E-ínail: licitâcao@nsb.or.oov.bÍ

Nova Santa BáóaÉ, 29/092017

Itarco Antônio dê Âg§is Nün€s
PÍegoeiío

PoílâÍrâ n'080/2017

TERMo 0! HoMOLoGÂCÃo E AoJUDICACÀO
PREGÂO PRESENCIAL NO 36/20,17. SRP

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês dê sêtêmbro (09)do âm de dois mil e dezesselê (2017), em meu Gãbinete, eu Edc Kondo, PreÍeilo Municipal. no uso de minhas
abibuiF€s legâis, HoMOLOGo o pÍocediÍhento dâ Li..itáÉo Pregão Prrsêncialn.o 3M0í7, desünâdo o rcgislm de píêços pâra eventual aquisiÉo de materiâis de limpeza, higiene
pessoal, ütilidâdês domêsücás e oulros, a íavor dâs empíêsásque apresentaram mênores preços, sendo elas:ÂWR o|SÍRIBUIDORA DE PRODUToS DE LIMPEZA LTDA. ME, CNPJ
n" 08.836.350/0001{2, num valoÍ dê R§ 10.927,í6 {dez mil, novecênlos ê vante e sete reâis ê dezesseis cenlâlos), M. R. MoRcA CoMERCUÀL E SERVIçOS LTDA . ME, CNPJ n'
14.616.909/0(81-83, num valor de RÍ 26.472,10 (vinte e seis Ínil, qualrocenlos e sêleolâ e dol§ reais e dez cênlâvos), SERLIIIP COMERCIO E INDUSÍR|ALIZÂCAO 0E MAÍERjÀS
DE LIMPEZA LIDA. EPP, CNPJ n' 02.288.51 1lC{01-86, num valor de Rt 7.411,75 (sele mil, quatíocentos e onze íeais e setenlâ e cinco cênbvos), CONECTE PRI E EIRELI- lIE,
CNPJ n' 22.914.13310001{6, num valor dê R§ 95.9,{}24 (novenla e onco mil, nove.€nlos e quarcnta e lrês reais e ünle e quato cenlalos), ÍOÍAL HEALTI{ o|SÍRIBUIDORA 0E
MATERIAIS PARA USO itÉllco EIREU. EPP, CNPJ n' 12.069.550/0001-46, num valor de Rl28.095,90 (únrê ê oito mit, noveôra e cinco Íeáis e novênra centavos), JH GONçALVES
SILVAALIMENTOSEIRELI-ME,CNPJn"27.35i.505/0001-ST,numvalordeR$66.633,86(sêssenlaesêismil,seiscênloselíntaelrêsreaiseoitenlaêseiscentavos),ÂG
RoSSÂTo - o|STR|SU|oORA - ME, CNPJ n' 22.499.940i0001{0, num valor de R$ 77.399,08 lsetenlâ e sele mil, lrezenlos e novenla e nove rcâls e oito centâlos), OFlClo 2
PAPÉLÂR|A LTDA - ME, CNPJ n' 0Á.026.757/000105, num vâlor dê Rt 27.950,23 (üfllê ê sele mil, novêcentos e qnquêntá íeais e vinte e tíês centâvos), MARCOS 0E SOUZA

,1.ALJEloA CoiíERCIAL - ltE CNPJ n' 09.664.617000,-86, num vaÍor de R3 38.038,81 {finta e orto mil. tinta e oilo íeais e oitenla e um cenlalos), FRAi{CIELE JESSICA KODAflA
\0329§916, CNPJ n" 20.793.882/0001-05, núm valorde Rt í285,$ (um mil, dlzenlos e oilenLr e cinco reais e cinquenta cenlavos), CVB CO STANSKI& CIA LIDA. ME, CNPJ n'

394.513/0001-27,num!êbrdeRl25.'125,85(vrnlêecin@mil,cenloeünleecinmreaiseoitenlaecrnmcêntavos),CAMPoSEGÂVALÍDÂ-ME,CNPJn'75.652.305/0tú1-87,
num valoí de R§ 32.í9,05 (tnnta e dors ínrl. qui"henlos e qLarenta e nova rea§ e onco centavos) e SUPRÂ ACESSÓRIOS OE h/FORMÁTrcA - EIRELI -ME.CNPJn'

legâis eíeitos.
0âr ciência aos inteÍessados, obseÍvados as pÍ€scflSes legais p€dlnentes.

Eric Kondo
Pretuib Muflidpal

0 PreÍeito do Município de llovâ Santâ Bábara, Eslado do Paraná, usaodo das atibuiÉ€s quê lhê ser confrÍidas por Lea, lendo em üsla as Leis Muniopais no 8092016 ê

nô 7712015, bem coÍE, lnsuuçoes Normaüvas do TÍjbunalde Co0las do Estado do Paraná, CONCEDE D!ARIA(S), como segue

BENEDTTo BtrTErcouRT DE ARAúJo JúNloR
lrotoÍist
Sâúdê
R§ í00,00 (Cem Reais)

CURITIBA E CAMPO LARGOPR
soLtcrÍÀçAo DE DIARIA Ao MoToRtsra BENÉD|To BnÍENcouRÍ DE ARÀúJo JúNloR. ouE LEvaRÁ 3 pActENTES oo MuNtcipto PARA

CONSULIAS E EXÂI'ES DE ÍO OGRAFIA, t,IO OIA 2í DE SEIEIBRO DE 2017, }IO HOSPTTAL CRUZ VERI'ELHÀ NA CIDADE DE CURITIBA.PR

E NO HOSPÍIÂT DO ROCIO }IA CIDADÉ DE CAIIPO LÂRGGPR.
2EN9n0r7
6í52017

ERIC KONOO

Preíeito Municjpal

Sêrvidorl
Cargo:
SêcrclaíialDepartamenlo:
Valor{Rl}:
Destinoi
objetivo daViagern:

Data do Pagamento
No do Pagamenlo:

Ruâ: wâltedo Brtlêícoúrl & Mo.ã n'2:2 - Cênto
FoilelFaÍ (43) 3266411x)

E-Írail ddioof o.lonsb.F Oov-t
MrÉô.pr.gô{.bí

h{pJlnsb p. gov ú4üldn"rEpürndât iri}oid$.lcüqi.Úne

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bá.bara

a

Município de Nova Santa Bárbara - Paraná
Eric Kondo - PÍêfelto

Sexta.Íeira,29 de Setêmbro de 2017.
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pREFETÍufr^ Murreraer o l l
)E NOVA SANTA BÁRBARA

CS Lendengue
s€roR DE LtctrAçôEs E co ÍRATos
raoro.olo r.rr_l_(,,/ Zu l)

o ar a: oll ictJ )) n o a a l!, 2!Razão Social: Cristiane de Souzâ Lendengue EPP
CNPJ: 07.586.061/0001 -2'l lE: 149.555-415-1't 0
EndêÍeço: Rua Tenente Américo Moretti 561 Vila Santa Catarina, São Paulo-Sp, CEp 04j72-062
Telefonê: (í í) 5678-7500 / 5565-1306
Emall: cslendênoue@hotmail.com

Ulpr em.qiL

LMPUGNAcÃo EDITAL

À
Prêfeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Ref pregâo 402017 uasg 985457 - item 4 ('15 Pallets)

-e{ezados Senhores, entramos com pedido de lmpugnação ao edital conÍorme abaixo:

Somos revendedores e informamos que o valor reÍarêncial é inerequÍvel, lendo em vista custo do produto ser
praticamênte o valor de referência do órgão público.

Têndo êm vista se lralar de licitação (Tratamênto Difêrênciado Tipo l: Participaçáo Exclusiva de ME/EPP), os
,abricanles mêsmo que quisessem não poderiam participar diÍetamente das licitaçóes, dêixando seus parceiros
comerciais participarem e revenderem seus produtos.

Mantêmos o anexo a este email/pedido de impugnação do orçamento enviado que comprovâ o custo do produto.

lnÍormamos que o valor médio de venda de um Pallet na descrição do edital é de R$ 190,00 a R$ 200,00.

Pedimos que o valor referencial seja âumentado de forma a não prejudicar o certame com posterior cancelamento do
itêm quê certâmente não atingirá o valor referencial.

Para embasamento de nosso pedido, seguê abaixo (conforme prevê a legislaçáo vigentê), planilha de custos p/
comprovação da venda do Pallêt no valoÍ informado (195,00 - média):

- Custo do Produto = RS í30,00
- Custo de Frete CIF (Empresa p/ Nova Santa Bárbara (PR)) = R$ 3'15,00 firansportadora TW TranspoÍtes)

:Custo Operacional = RS 58,50 (2% sobre o valor da NF)
\posto a ser pago: R$ 301,86 (10.32% sobre o valor da NF) - Alíquota de amrdo com Íaturamento de nossa empresa

que é Optantê pelo Simples Nacional (EPP).
- Lucro = R$ 299,64 (10o/o a'l1o/o sobrê o valor de venda e êm rêlação ao custo do produlo mais encaÍgos)

Essa seria uma margem mínimâ de lucro que nossa e quâlquer outra revenda poderiâ trabalhâr.

Destâ Íormâ, solicitamos que o valor refêrêncial se.ia ajustado p/ o preÇo de mercado (R$ 195,00 média) e não pêlô valor
vendido pelo Íâbricante (que não parlicipa diretamente de licilaçôes).

Aguardamos retorno de nossa lmpugnação.
São Paulo, 05 de Outubro de 2017

CRISTIANE DE SOUZA LENOENGUE EPP
RG 26.487.249-6 / CPF 311.933.5í8-55

Sócia-propriêtária

fr
'AJ.Õ
U



www.inplastic.com.br

Proposta N' í684

Para:

E TiPRESA: Cristiane dê Souzà Lendengue

Â/C: Ftáüo de Araú;o Chaves

Endereço:

Cidade:

Fone:

CNPJ:

INSC EST:

Bairro:

Estado:

e-mait:

0c?
TNPLASTTC COâ|ÊRC|O OE pt^STtcos LToA ME

Rua Ândaral, |,P gl
02.117001 São pado, Sp

ÍohlcÍlÊj l11l23n22a
CNPJ: í 9.959.992/(n0t 0?

Vatidade da proposta

Dàta dà propostâ 16t08t2017

PLASTIC

Conformê soticitàdo, seiue proposta comercià[ referente àos nossos produtos,

Itens de produtos

Itens de serviços

RS 23.400.00

Condiçôes comerciais

Forma de pàiàmento Prazo de pagàmento Obs

A combinàr

Condições gerais

PrÀzo de entre8â 7àZ0d

Frete Modàtidade fob Transp

Observaçôes

PRODUTO NCM cóDrGo QTDE
P.eço

un.
Valor

Preço

totàl

PALLET E 7500.3 PRETO
E 7500-3

PRT
180 UN

RS

130,00

R5

130,@

R5

23.,rO0,00

Totàl outros itens TotaI dos itens De5conto Frete Totàt dà propostà

RS 23.400,00

Atenciosàmente,

Sharta Slanna

Tet.; {11) 2372-ZZZ5

e-mait: shartaPinptastic.com.br

Desc.

item %



PREFEITURA MUNICIPAL ür:j
NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 05/10l2Ol7.

Solicito parecer jurídico quanto à impugnaçáo ao edital
de Pregáo Eletrônico n" 4012017, apresentado pela empresa CRISTIANE DE
SOUZA LENDET{GUE EPP, inscrita no CNPJ sob o n". 07.586.061/0001-21,
que alega que o valor de referencia para o Lote 4 - PALE"IE DE PLÁSTICO
VASADO, é inexequível.

Sendo o que se âpresenta para o momento.

Atenciosamente,

Marco tônio unes
oerro

Rua Wdlredo Binencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FoneTax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacaorrnsb.p..qov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

De: Pregoeiro

Para: Departamento Jurídico

Assunto: Impugnação ao edital de Pregão Eletrônico n" 4Ol2Ol7.

Prezado Senhor,

Portaria n" O8Ol2}ll7



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes np 222

CNPI N.s 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Assunto: Impugnação aos termos do edital do pregão eletrônico n. 040 /77

Solicitante: Comissão Municipal do Pregão

Veio a esta Assessoria pedido de parecer acerca das razões de

impugnação declinadas pela empresa "Cristiane de Souza Lendengue

EPP"., que se insurgiu quanto ao valor do termo de referência relativo ao

item 04 do edital do pregão eletrônico n. 040/77, "palete de plástico

vazado", ao que aquilata ser inexequível.

Apesar do bem fundamentar da empresa, sem razão seus reclamos.

I,

Em primeiro lugar, não há vício algum na pesquisa de preços que

embasou o valor constante do termo de referência. Vale dizer: não há

nada que se possa levantar que a pesquisa deixou de considerar um ou

outro ponto. Que a pesquisa tenha sido mal feita.

Ao contrário, a pesquisa foi realizado com empresas totalmente

idôneas, com reais condições de participar e vencer no certame.

Ul-i

II.

No mais, a estimativa de preços, no termo de referência, compõe a

fase interna da licitação, sendo obrigatória a rigor da Lei Geral de

Licitações e Contratos. 
/-\l/)

PáqiL{ 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222

CNPJ N.s 95.56L.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

'As pesquisas de preços que dão suporte à elaboração de orçamento, à

definição da modalidade de licitação e à efetivação da adequação

financeira e orçamentária da despesa, despesa, devem ser realizadas

realizadas previamente previamente à adjudicação do objeto e

homologação do procedimento."

Ou seja, o Município estaria incorrendo em ilegalidade se não fizesse o

termo. Ainda, se não consultasse aqueles que entende como aptos ao

fornecimento do bem.

O que foi feito.

III.

O fato da impugnante não poder obter lucro com a venda ao

Município, pela licitação em comentário, é afeto aos riscos empresariais,

inoponíveis à Administração.

ry.

É certo, por fim, o que é importante lembrar, que a pesquisa de preços

serve à efetivação dos princípios da competição e economicidade -
competição no sentido de que há um parâmetro para disputa entre os

interessados, o que tolhe até aventureiros; já no que tange à

economicidade, a Administração torna transparente um preço que pode

pagar pelo objeto licitado.

V

Págin de3

Nesse aspecto o acórdão n.3.576/07 - oriundo da 1ê Câmara do TCU:



PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ns 222

cNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsbt@asb+r€ott,bl - Nova Santa Bárbara - Paraná

Sendo legítima a pesquisa de preços - sem máculas de procedimento,

vez que fora feita com aqueles perfeitamente aptos à participação no

certame, ainda, com base em operação de média, o que coaduna com o

acórdão n. 3.068/10 do Plenário do TCU.

AIém do mais, a empresa responde pelos riscos do negócio. E, quando

o interesse público em confronto com o particular (economicidade x lucro

de revenda), aquele se sobressai a este.

Assim sendo, opino pela improcedência do pedido de impugnação ao

edital do pregão eletrônico n.040/77, pelos argumentos já despendidos.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Nova Santa Bárbara, 09 de outubro de 2077 .

Gabrie sus

Procurador Mu

nlur:,!

ida de

Página 3 de 3
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0ir jPREFEITURA MUNICIPAI '

DE NOVA SANTA 8ÁRBARA

sEÍoR 0€ UCtTÁçôES E COÍ{IRAros

PRoTocoLo Nr í\ $/ 2Ç lJ,or*fug6ãr{*Ao Sr. Pregoeiro,

Utâ erneiL
Dístribuidora Plamax Eireli, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a rua

Rua Luiz Altemburg Sênior, ne 635, Bairro Escola Agrícola, em Elumenau/SC, CEP 89031-300,
inscrita no CNPJ sob ns 07.918.483/0001-57 vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar
IMPUG NA AO EDITAT do PREGÃO ELETRÔNICO Ne 40/2017, com sustentação no §2. " do
artigo 41da lei 8566/1993 - aplicável por força do artigo 9.s da lei federal n.e LOSZO/ZOO2 - e

artigo 18 do Dêcreto Federal n.e 5450/2005, pelos fundamentos demonstrados nesta peça.

lnicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a sessão

pública eletrônica está prevista para L8/LO|2OL7, tendo sido, portanto, cumprido o prazo

pretérito de 02 (dois) dias úteis previsto no artigo 41, §2.s da Iei 8666/L993 e artigo 18 do

Decreto Federal ne 5450/2005.

Sem embargo, infelizmênte, o edital em apreço tece exigências êxcessivamente

rêstritivas que se opõe a legalidade e aos princípios informadores da licitação pública, que

impedem que a disputa seja ampla, assim, solicita-sê a avaliação e a compreensão desta

Douta Comissão de Licitação.

A empresa IMPUGNANTE tem sua sede localizada em Blumenau/SC, sendo

que o prazo estipulado de 10 (dez) dias úteis é reconhecida mente insuficiente para o
procedimento.

A exigência de que os produtos sejam entregues em prazo exíguo após o
recebimento da autorização de fornecimento/ nota de empenho é irregular, uma vez que tal
medida restringe o universo dos licitantes, privilegiando apenas os comerciantes locais.

I - TEMPESTIVIDADE

II - DA IMPUGNACÃO

Com êfeito, o problema havido no prêsente edital concentra-se na exigência de entrega do
material no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data do recebimento da nota de
empenho.

I
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Na fixação do prazo de entrêga do produto deve-se levar em consideraçãÕ a
questão da localização geográfica do órgão licitante, de forma a permitir que o maior número
de interessados tenha condições de participar da licitação. Deve-se observar, ainda, o tempo
que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da ordem de compra/empenho e a

efetiva entrega dos materiais, considerando o seguinte sístema operacional: separação dos
produtos licitados, carregamento e deslocamento da sede da empresa até o Município.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se manifestou em decisão
liminar, nos seguintes processos:

Ademais, não se mostra razoável que a Administração, a quem compete o exercício
de suas obrigações pautada em mínimo planejamento, submeta empresas com quem contrata
a súbitas necessidades, colocando-as em eterno estado de prontidão para atender a demandas
em prazo demasiado exíguo.

A exigênciâ retratada no presente Edital sem a menor dúvida, afronta a

competitividade e a razoabilidade, sendo contrária, portanto, aos princípios insculpidos no art.
3e da Lei ns 8-666/93.

E fato que o prazo de 10 (dez) dias úteis que inclui o tempo de transportê do
material do fabricante para a Licitante CoNTRATADA e da Licitante CONTRATADA para a

CONTRAÍANTE é inexequível.

Desta forma, é costumeiro em licitações, por ser tempo justo, razoável, e que não
prejudica a concorrência o prazo de 30 (trinta) dias para entrega dos materiais (prazo

considerado como de entrega imediata). O prazo de 15 (quinze) dias corridos, já é considerado
prazo emergencial e que deve ser justificado pelos Órgão Públicos.

2

"[...] se mostra desarrazoada e excessiva, comprometendo o caráter
competitivo do certame, já que contribui para afastar potenciais
fornecedores, incapazes de assumir tais obrigações em razão da

distância entre suas sedes e o município, privilegiando apenas os
fornecedores locais, o que contraria o disposto no inciso ldo §1s do
art. 3e da Lei nq 8.666/93. (Denúncia ne 862.524 - Relator: Conselheíro
Cláudio Couto Terrão, sessão de julgamento para referendo pela

Primeira Câmara em le l7l/2O17).

Notório que o principalobjetivo dos procedimentos licitatórios é a prevalência do
interesse público. Assim o administrador deve buscar obter produtos de qualidade, pelo

menor preço possível e conceder prazo razoável que permita um planejamento por parte da

Administração de forma a nunca ocorrer a falta do material.
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No caso em tela, o prazo concedido para entrega dos materiais é exíguo e seu
cumprimento inexequível. Pois há de ser considerado ao menos o tempo de logística.

O prazo do edital para a entrega da mercadoria quando desproporcional, resulta
em diminuição da concorrência, visto que apenas os fornecedores localizados em extrema
proximidade com o local de entrega podem participar, uma vez que os prazos de entregas
muito curtos importam em considerável aumento no custo de transporte.

Deve se considerar ainda, que os licitantes têm de embutir no preço dos seus
produtos os riscos decorrentes da aplicação de eventuais multas por atraso na entrega, vlsto
que o prazo muito curto não permite que seja realizado o despacho com o devido cuidado,
nem a ocorrência de eventualidades como interrupções nas estradas, etc.

Nesse passo conclui-se que há ilegalidade e restrição de competitividade por
exigência, indevida, de entrega dos materiais no exíguo prazo de 10 (dez) dias úteis, trozendo
como consequêncio prejuízo o Administroção, devido a diminuição do competitividode,
dificultondo oo Poder Público o oportunidode de compror melhor.

Como sabido, os procedímentos licitatórios têm por finalidade precípua a

obtenção da proposta mais vantajosa para a administração.

Firme neste norte a administração deve envidar esforços no sentido de não limitar
a participação de competidores nos procedimentos licitatórios, observando neste os princípios
que o regem, notadamente o da legalidade insculpido no inciso ll do art.5e da novel Carta

Magna.

Nos procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia e legalidade, a

administração permanecê adstrita aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para

adoção dos critérios a serem estabelecidos no EDlTAl. necessários ao atendimento do

interesse público.

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder

de autotutela, podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem

a Administração Pública, verifica-se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital,

a fim de garantir o Princípio da Legalidade, Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e

Segurança iurídica, visando resguardar os interesses da Administração Pública.

3
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REQUERIMENTO:

Em síntese, requer sejãm analisados os pontos detalhados nesta impugnação,

com a correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade
que macule todo o procedimento que se iniciará.

Especialmente, é e presentê solicitação de lmpugnação com modificação do

Edital para requerer a sua alteração, para ampliação do prazo de entrega dos materiais de 10

(dez) dias úteis, para 30 (trinta) dias, visando o atendimento ao princípio da razoabilidade,

competitividade, proporcionalidade, e isonomia, sendo que a referida mudança baseia-se na

ampliação do caráter competitivo da referida licitação. Diante de todo o exposto, requer e

espera meticulosa atenção desta Comissão de Licitação, para acolher as alegações trazidas a

lume e rejeitar o Edital em apreço, SUSPENDENDO o ato convocatório para posterior

republicação com as devidas correções, como medida de obediência ao sistema normativo

vigente.

Pelo que PEDE DEFERIMENTO,

Blumenau, 05 de outubro de 2077.

Emêrson s Koch

Distribuidora Plamax Eireli

CNPI sob o ns 07.918.483/0001-57

l


