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Meu Perfil

Contato

ourRos sERVrços

PARANAINTERATIVO

Gerador de Placa

GUTIA

Ortofotos

Sa ir

DOCUMENTAÇÃO JURíDICA

Documentação comum a todos os lotes do Processo Licitatório, analisada pelo corpo jurídico do
PARANACIDADE.

Apresente os documentos listados na seção "Documentação não enviada" refeÍentês a partê

Jurídica do Processo Licitâtório. Para apresentar a documentaçâo técnica clique aqui e

selecione o lote do projeto.
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CENTRAL DE AJUDA

Manuais para Técnicos Municipais

Manuais Públicos
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Documentos já encaminhados pelo município ao PARANACIDADE. Quando Deferido seu recebimento

cofirmado pelo PARANACIDADE para ser analiado posteÍiormente. Quando Não Deferido o documen

encaminhado não condiz com o tipo de documento requisitado.

Após todos os documentos serem deferidos inicia-se a fase de Análise, nesse momento os documentos
serão análisados quanto ao seu teor, Quando Aprovado não são necessárias quaisquer alterações. Quando
Recusado o documento precisa ser corragido para a contlnuidade do Processo Licitatório.

DOCU M ENTAÇÃO NÃO ENVTADA

Listâ de documentos a serem encaminhados para avaliação do PARANACIDADE. Alguns documentos podem

ser dispensados pelo PARANACIDADE.

Estão listados os documentos específicos da parte .jurídica do Processo Licitatório, os documentos
referentes a parte técnica devem ser apresentados na seção de "Documentação Técnica" do lote específico.

INSTRUçÕES

Clique no botão "Editar' para acessar o formulário e enviar/corrigir os documentos solicitados.
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iVUNICIPIO Nova Santa Bárbara

PROJETO N" 26 | PAVIMENTAoO DE VIAS URBANAS I Processo Licitatório N. 1

REVISOR Juliâna Caruso Puchta

STAfUS JURíDICA Análise Desfavorável

PRCTOCOLO PRC-2022-04-25-PL-FVsBVul90geQ2ZmgsLUkjvDTTAhTwqMNsnLVarPm3e

DATA DA PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 09/03/2022

I I /t)4t )t)./ )

DOCUMENTAÇÃO JURíDICA

Docur-nentacão Enviada

Edital do Processo Licita

tório (lnstrumento conv
ocatório)

ANÁLISE

Úkima Alteração: 23tO3 t2O22

A P ROVADO

2t4

Ato de Designação da Comissão de Licitação ou do
Pregoeiro

PoftaÍia 1412022

a^^.^t.A^.;- À t--i^^.1 í /
htFs://porlaldosmunicipios.pr.gov.bÍ,/píocesso-licitatorio/2443
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Parecerlurídico de Apro

vação da Minuta do Edit

al (art. 38, parágrafo úni

co da Lei 8.666/1 993)

Parecer Jurídico edital Co

ncorrência I 2022

ANÁLISE

Últirna Alteração: 23103t2022

Publicações do aviso co

ntendo resumo do edital

Publicações do Aviso Co

ncorrência 1 2022

ANÁLISE

Últirna Alteração: 23to3t2022

A PROVA DO

Atas do Processo Licitat

ório
Ata de recebimento dos

envelopes e Atâ de abert
ura da proposta de preç

os

ANÁLISE

Úkirna Alteração: 231 O3t2o22

RECUSADO

Relatório de Julgamento ANÁLtSE
(conforme modelo dispo últirna Alteração: 2Ot14t2o22
nibllizado pelo PARANAC

IDADE)

Relatório de julgamento

A PROVA DO

Publicação do edital de

hâbilitação (exceto para

modalidade pregão)

Publicação do Edital de C

lassificação

ANALISE

Últirna Alteração: 25t04t2022
A PROVA DO

Publicação do edital de c 4p6115g
lassificação (exceto para ú[irna Alteração: 2 5to4lzo22
modalidade pregão

Publicação do Edital de C

lassificação

A PROVA DO

Declaração conforme m RtÁLtSf
odelo disponibilizado pe última Atteração: 2OtO4/2o22
Io PARANACIDADE

Declaração inexistência d

e recurso

A PROVA DO

ANALISE

Úftirna Alteração: 2 5tMl2O22

IVIENSAGEM

httpsJ/portaldosmunicipios.prgov.br/processo-licitatorio/2443
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A PROVA DO
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SAM
Sistema de Acompanhomento
e Monitoíamento de proietos

PaBat{a(r0aür

PARANÁ URBANo - SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AçÔES MUNICIPAIS

Parecer Processo Licitatório N" 010412022

iilunicípio : Nova Santa Bárbara
Modalidade : ConcorrênciaNacional

Lotê(s) : ..-." 1 ..-..
No:00O1l2O22

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo
Licitatório em epígrafe referente a pavimentação e,
considerândo a documentação apresentada, emile Parecer
DESFAVORÁVEL uma vez que não foi cumprido o prazo mínimo de
30 dias nos termos do art. 2í , § §2o e 3o c/c art. 110da
Lei 8.666/1993.

Curitiba ,

Juliana Caruso Puchta
Advogâdo

Associação :

Escritório Regional ;

Contratos de empréstimo:
SAM Projeto N' :

AMUNOP
Escritório Rêgional dê Londrina

26



PREFEITURA MUNICIPAL

PARECER JURÍDICO

Assunto: Concorrência n" 1/2022

Solicitante: Departamento de Licitaçáo

Trata-se o presente expediente de solicitaçáo do Setor de Licitaçáo,

visando manifestaçáo desta Procuradoria Jurídica, quanto ao

processo de licitaçáo, modalidade Concorrêncian" l/2022, que tem

por objeto a contrataçáo de empresa especialZada para execuçáo

de pavimentaçáo de vias urbanas em paver, com recursos do

sistema de financiamento de ações nos municípios do Estado do

Paranâ - SFM.

O Setor de Licitações, encaminhou a íntegra do processo para

anáIise, após apontamento do órgáo repassador dos recursos

Íinanceiros, em relaçáo ao prazo de publicaçáo do edital e a
abertura das propostas.

E o relatório, passo a análise:

A licitaçáo, conforme mandamento expressamente disposto no art.

37, inciso XXI da Constituiçáo Federal, constitui-se no

procedimento que precede a contrataçáo de obras, compras,

serviços, alienações e locações no âmbito da Administraçáo Pública,

sendo norteada por uma série de principios constitucionais e

infraconstitucionais, dentre os quais merece um especial destaque

o princípio da legalidade.

Pela verificaçáo do processo licitatório, Concorrência n" l/2O22,

observa-se que a última publicaçáo do edital convocatório foi

288
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efetivada em lllO3/2022, uma sexta-feira, e a sessáo de

recebimento dos envelopes com documentaçáo de habilitaçáo e

proposta foi realZada no dia Ll/O4/2022, ou seja 29 (vinte e nove)

dias corridos. A Lei n" 8.666/93, em seu art. o art. 2l da lr-i
8.666193 determina as formas de publicidade dos avisos contendo

os resumos dos editais de concorrência, tomada de preços,

concurso e leiláo.

Os prazos de publicidade dos avisos sáo determinados no § 2" desse

mesmo dispositivo. EspeciÍicamente em relaçáo à concorrência, o

prazo minimo entre a divulgaçáo do edital e a data fixada para a

entrega das propostas dos licitantes, é de 30 (trinta) dias. A regra

para contagem é excluir o dia de início, que geralmente é o dia de

publicaçáo do ato ou o dia que o ato foi iniciado e incluir o dia do

vencimento do prazo.

Acrescente-se que no caso especíÍico, o primeiro dia a ser contado

seria um sábado, portanto, a contagem somente se iniciaria na

segunda-feira, día l4/O3/2O22, conforme art. 110, na contagem

dos prozos estabelecidos nesÍa Leí, excluir-se-d o dia do início e

incluir-se-d o do uencimento, e considerar-se-do os dias conseantiuos,

exceto quando for explicitamente disposto em contrdio.

Pará.grafo único. Só se iniciam e uencem os prazos refeidos neste

artigo em dia de expediente no órgdo ou na entídade.

Portanto, náo tendo sido observado o prazo de 30 (trinta) dias, nos

deparamos com um falha no procedimento que impossibilita sua

continuidade e consequente homologaçáo. A Lei das Licitações

trouxe O3 (três) maneiras de finalizar um procedimento licitatório
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em andamento: homologaçáo (art.46, inc. VI), anulação e revogação

(art. 49).

No presente caso entendemos ser necessárria a anulaçáo do

processo, ressalta-se que a anulaçáo está fundamentada no art. 49

da Lei Federal n" 8666/93, na Súmula 473 do Supremo Tribunal

Federal e previsto ainda no próprio edital.

A Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal assim dispôe:

"A administraçao pode anular seus próprios atos, quando eiuados de

uícios que os tornam ilegais, porque deles ndo se oiginam direitos;

ou reuogá.-los, por motiuo de conueniência ou oportunidade,

respeitados os direitos adquiidos, e ressaluada, em todos os casos,

a aprecíaçd.o judicial. "

A anulação de uma licitação segue as mesmas regras aplicáveis à

anulação dos atos administrativos em geral: com base no poder de

autotutela, a administração publica deve anular a licitaçáo, de

oficio ou provocada, sempre que constatar ou ficar demonstrada

ilegalidade ou ilegitimidade no procedimento.

Diante do exposto, o parecer é opinativo pela anulaçáo da presente

licitaçáo, modalidade concorrência, cabendo a autoridade superior

exercer a aná-lise de oportunidade e conveniência administrativa

quanto ao presente processo.

Nova Santa Bárbara, 25 de abril de2022.
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NOVA SANTA BARBARA

coÀIcoRRÉrvcrÁ n. " 7 /2022
Processo Administratiuo n.' I 6/2022

Il,ca anulado por determinaçdo do Senhor Prefeito

Municipal, nos termos do artigo 49 da l,ei n" 8.666/ 93, o Processo

Lícitatóio Concottêncía n" 7/2022, E)e tem por objeto a contratação de

empresa especializada para exeanção de pauímentaçao de vias urbanas

em Pauer, tendo em vísta o ndo cumpimento do prazo de 3O (trinta) dias

de publicidade, anforme disposto nos artigos 21 e 110 da Lei n"

8.666/9s.

Cumpra-se na formo da legisloção em uigor, publiqte-se e

comunique as empresas interessadas da presente decisão.

Noua Santa Bdrbara, 26 de abril de 2O22.

Mu
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, TeleÍone - 43.3266-8í00 - C.N.P.J. N.. 95.56'1.080/000'l -60
E-mail: licilacao@nsb.or.oov.br - Nova Santa BárbaÍa - PaÍaná



tEi, I
gsÉ 293

PODER EXECUTIVO

Àao VtrI
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 66O, de O2 de
abril de 2O13.
Rerponsável peiâ EdiÉo:

tos do Poder Dxecutlvo
ÉdiçÁot 2202nO22-1011 - Oatâ 2e'lMl2o22

Avtso DE LlclrAÇÃo
PREcÀo ELETRôNtco N. lz2o22
Objêto: Cooarâtrçio de êmpresr especislizrda em seryiços de segurrÍçe e mêdlcin, do trâbalho â fim de elrborar o Progrlms de
GereÍcirmento de Risco§ - PGR, Laudo Técíico d.s Condiçõ€§ Ambiêntais de Tr.b.lho - LTCAT, l,rudo Tecnico de InsrlubÍidâdê ê

Periculosidrde - LTIP, Progr.ma de Cotrtrole M&ico de S.úde Ocuprciotr.l - PCMSO.
Tipo: Mcnor Preço, PoÍ Lotê.
RECEBIIITENTO DÀS PROPOSTÀS: das 08h00min do di. 27104/2022 À§ 08h29min do dir I l/05/2022.
Â' -RTURA DAS PROPOSTAS: dâs 08hl0min às 08h59mií do dtr lt/052022.
l§zlo oa §sssÃo DE DTSPUTA DE PREÇOS: à§ 09h00mir. do di. t l/05/2022.
LOCAL: !]ELLlIg!!p!ê§{q!!
Preço mírimol R§ 53.2ó5,77 (cinquenlr e três mil, duzerlos c sesiênt! e cirro reais e setetrts e sete ceolrvo§).
lI;ÍoIIeÂõ§-CoD sDlAlt§: poderào ser obtidas em horário de expediente na Prefeilura Municipâl de Nova Santâ BáÍbara, sito à Rua wâlfredo
Bittencoun de Momes n'222. pelo fone: 43-3266-81 14, por Email: licitacao@nsb.or.oov.br ou pelo site !4u{Jshrlggltb!
Nova Santa Bárbara, 26/04/2022.
Elâine CrlsdÍr Ludllk dos Sânlo§
Pregoeim
Ponâria n" 0122022

CLAUDEMIR YALÉRIo

PÍefeito MuniciÉl

EdiçÁot 220212022-1021 - Oata 26M12022

Fico aru ado por determinação do Senhor Prefeito Municipal, os termos do artígo 49 da Lei n" 8.666/93, o Processo

Licitatório Concorrência n" 1/2022, que tem por objeto a conu'atação de empresa especializada paru execuçrio de

p:úmenÍação de vias urbcmas em Paver, tendo em visto o não cumprimento do prazo de 30 (trinta) dias de publicidatle,

conÍorme disposto nos artigos 2l e I l0 da Lei no 8.666/93.

Cumpra-se na forma da legislação em vigor, publique-se e comunique qs empresos interessadas da

presenle decisão.

Nova Sanía Biirbara, 26 de abril de 2022.

cLAUDf,MtR vALÉRlo

PÍefcito Municipal

DláÍlo Oficial ElêtÍô.ico do lluniclpio ds Nova Santa BáÍbara
Rua: Walííedo Bitlencouí cb irorâê n"222 - Cênlto

Fonê/Fâx: (43) 32664100
EfiaiL diaÍioofiúiâl@nsb.pr.gov.bÍ / pmnsb@nsb.pr-gov.br

Site: ü/e/w.nsb.pí.gov.bí

Diârio Oficial Eletrônico
Município de Nola Santa Bárbara - Paranâ
CI.4AUDEWB VmeruO - preÍeUo munictpat

Erlição N'2202 - No,a Sant.t Bárbsr.r, Porqhá. TERÇÁ-FEIRÁ, 26 de ÁBRIL de 2022
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CHEK LIST

MODALTDADE: CONCORNÊruCIA PÚALICE

N' J / âoti

I

21 .

22.

N' ESPECIFICAÇAO DOC oBs.
1 Capa do processo {.st
2 Ofício da secretaria solicitando t'h

Prefeito pedindo abertura do processo ÚK
4 LicitaÇáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) c(
Ã Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) OK
b LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer) ôr

Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) §K
AutorizaÇão do Prefeito para abertura elX

I Pedido de parecer iurídico do edital 0(
10. Parecer Jurídico (Edital) t)V
11. Resumo do Edital 0r

Edital Completo ô,(
13. PublicaÇáo Mural de Licitaçáo (TCE) (iK

0r.
14. PublicaçÕes (Diário Oficial Eleúônico do Município. Em

alguns casos: Diário da União/ Diário Oficial do Estado).
15. Proposta de preÇo e documentos de habilitaçáo f:k
16. Ata de abertura e iulqamento trÉ

Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) D(
18 Parecer Jurídico (Julgamento) ÔK

Licitaçáo ao Prefeito (Homologação)
20. HomologaÇão do Prefeito

Publicaçâo da Homologaçáo (Diário OÍicial Eletrônico do
Município)
Ordem de contrataÇão

23
24. Publicaçáo do extrato do contrato (Diário OÍicial Eletrônico

do Município)

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Ccnrro, Fonc 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbar4 Paraná- E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.or-sov.br

PREFEITURA MUNICIPAL

7.

3.

12.

17.

19.

Contrato
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PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÊDO DO FARAI,IA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICTTATORIO
CONCORRÊNCIÂ N" 1/2022

Aos 26 dias do mês de abril de 2022,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório na modalidade Concorrência n" I /2022, registrado em
0910312022, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 0l ao n" 295, que coÍresponde a este termo.

\!á* \", S*3- .

L lFfrrtb dos Santos
etor de Licitações

Rua Wall'redo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sânta Bárbara. Paraná
E-mail - licitacao a nsh.or.eor .br - rrrrtv.nsb.nr-oor -hr


