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NOVA SANTA BARBARA
a

D

Processo Administrativo n.o 1 03/201 8

OBJETO: Aquisição de tintas, tabela de basquete, aro para
rede de basquete e redes de futsal, voley e basquete.

DATA DA ABERTURA: Dia 0511112018, às 10h00min.

DOrAÇÃO:

VALOR tUÁXln,lO: R$ 5.960,61 (cinco mil, novecentos e
sessenta reais e sessenta e um centavos).

Rua WâlfÍêdo Bittencourt de Moraês,222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao,a'nsb.pr.eov.hr - Nova Santa Bárbara - Paraná

DOTAÇOES
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despêsa

Grupo da fonte

2018 1500 06.002.1 2.36í.0210.2016 0 3 3 90 30.00.00 Do Exercício

2018 1 510 06.002.1 2.361.0210.2016 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 1520 06.002.1 2.361.0210.2016 104 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício

2018 1610 06 002.1 2.361.0210.2016 0 3.3.90.39 00.00 Do ExercÍcio

2018 1620 06.002. 1 2.361.0210.2016 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 1630 06.002.12.361.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 1760 06.002. 1 2.36 1 .0220.1 007 0 3.3.S0.30.00.00 Do Exercício

2018 1780 06.002. 1 2. 36 1 .0220.1 007 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 í 790 06.002. 1 2.36 1 .0220.1 007 0 4.4.90.51.00.00 Do Exercício

2018 1800 06.002. 1 2.36 1 .0220.1 007 í03 4 4.90.5í.00.00 Do Exercício

2018 1810 06.002. 1 2.36í .0220.1 007 104 4.4.90.5í.00.00 Do Exercício

2018 1820 06.002. 1 2.361 . 0220.1007 107 4.4.90.5í.00.00 Do Exercício

PREFEITURA IUUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA"
Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222. ? (43) 3266j222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60 i

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO L.lcrL
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, E (43) 3266-1033 -

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

C O RR E S PONDE NC IÁ INTE RNA N'136/2018

ffip
.loL

Data: 09/08 /2018DE: DEPARTAMENTO DE EDACAÇÁO, ESPORTE E CULTURA

PARA; SECÀETARIA DE ADULNLSrnnçÃO/SETOR On UCtrtçOnS

ASSUNTO: SOLICITAÇAO ABERTURA DE LICITAÇAO PARA AQUISTÇAO DE
MATERIAL DE CONSTRU o

Vimos através do presente solicitar a abertura de licitação

para aquisição de material de construção visando a continuidade das obras

referentes à quadra coberta da Escola Municipal Maria da Conceição

Kasecker, haja vista a execução ser doravante através de administração

direta.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

I
U

WÀ* It 'aãff"^.- d*90^*
Secretária Municipal de Educaçào Esporte e Cultura

(4-.*
Recebido por

Nome Assina

o?1oü1 1s

I

^
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AO DE MATERIAIS E SERVIRELA OS

OBRA: QUADRA COBERTA COM VES to

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCET KASECKER

UNIO. P. UNIT. QTD. P. TOTAL
ESTRUTURA ME LICA SERVI O E MATERIAL
ESTRUÍURA PARA TABE UE PROJETO ANEXO CJT 1 00

CJT 1,00ESTRUTURA PARA TRAVE DE FUTSAL CONF. PROJETO ANEXO
ESTRUTURA PARA REDE DE VOLEY CONF, PROJETO ANEXO CJT 1 00

4 GRADIL PARA RAMPA CONF. PROJETO ANEXO

TINTA
1 00LATA DE TINTA BASE EPOXI 18 LITROS VERDE

LATA DE TINTA BASE EPOXI 18 LITROS LARANJA
O DE TINTA BASE EPOXI 3,6 L BRANCAGA

DE TINTA BASE EPOXI 3 6 L AZUL
1 00DE TINTA BASE EPOXI 3,6 L AMARELO

ACESS RIOS
1 00TABELA DE BASQUETE OFICIAL Laminado Naval
1 00ARCO PARA REDE DE BASOUETE F
1 00REDE DE FUTSAL
1,004 REDE VOLEY
1 00REDE E BASQUETE

IE t
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Nova Senta Bárbara 09 de agosto dê 2018
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Ricardo Takeo Hamada
Engo Civil CREA SP-124.562/D
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊrucn lrureRrua

Nova Santa Bárbara, 1510812018

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a aquisição de
tintas, tabela de basquete, aro para rede de basquete e redes de futsal, voley e
basquete, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para abertura
de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86 250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná

,íz
Hic Kôndo

/
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ORçAMENTO

IÍEM UND. QTD. DESCRTçÃO V. UNIT v. ÍoTAt-
1 1 TABELA DE BASQUEÍE OFICIAL LAMINADO NAVAT 1.698,00 1.598,00

2 CJ 1 ARCO P REDE DE BASQUETE ( FERRO/AçO) 495,00 495,00

3 cJ. 1 REDE DE FUTSAL3M DE COMPRIMENÍO X2M DE ALTURA X

0,75 DE PROFUNDIDADE

92,00 92,@

4 1 REOE DE VOLEI9M DE COMPRIMENTOX 1M OE ALTURA 1M
DE COMPRIMENTO DA CORDINHA

6s,00 6s,00

5 1 REDE DE BASQUETE 0,45 DE DIAMETRO E O,4O DE

COMPRIMENTO

16,85 16,85

TOTAL 2.366,8s

il-an ,j4
oFlcro 2 LARIA LTDA - EPP

[4.026.?5?,ooot{d
l.E:9021736&83 ,..-

oFlc|o 2 'àt::'ii'

PAPELAflAUTDA. EPP

-'HmFffiffi"i

ollclr 2 PelGlrrie 1íúe

IITIGIO 2 PAPTURIA 1I[[

ci.

cJ.

o.

pRoposrAvÁuDA poR 30 (fRrNTA) DtAs.

AssaÍ,01DÊ SFTEMBRo DE 2019.

Ofício 2 Papeíaria

1
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ORçAMENTO

pRoposrA vÁLtDA poR 30 (fRrNra) Dras.

ITEM UND. DEscRrçÂo v. uNtÍ. V. TOÍAL

7 ct. 1 TABt LA DE BASQUEÍE OFICIAL TAMINADO NAVAL 1.700,00 1.700,00

2 o. 1 ARCO P REDE DE SASQUETE ( FERRO/AçO) 500,00 500,00

3 cl_ 1 REDE DE FUTSAL 3M DE COMPRIMENTO X2M DE ALÍIJRA X

0.75 I)E PROFI.JNDIDADE

9s,00 9s,00

4 1 REDE DE VOLEI 9M DE COMPRIMENTOX 1M DE ALTURA 1M DE

COMPRIMENTO DA CORDINHA

10,N 70,00

5 o 1 REDE DE BASQUETE 0,45 DE DIAMETRO E O,4O DE

COMPRIMENTO

20,00 20,00

TOTAL 2.385,00

AssAí,01 oE SETEMBRo Dr 2018

amantech informática

lõs 64.495100ü1-
lrEt

0gl
All IIIECH INFORI..iANCA L.TDA

L

Rua Takamrtsu Uno,340
Jardrrn^Venea Gp g6í,:C000

lê§s' PaÍônE-J

. USE SO'ftr'ARÉ OÊLGINÁL ÊiRAIÁRÂ Ê CRIItlÊ

r- E Íil Éfêe,sr.ã]a@!d-ot!t.bl1ú§!ê@d.@í[!r

lDRua TakarÉB. U.ro, 34t CEP 86220{fi A§§ai.PR Ê (0a3)32623750

qrD. 
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CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME
cNPJ 17.394.513/0001-27

lE:90617587-87
TELEFONE: (43) 3s3s-1358

E-MAIL: contato@infosolutionnet.com
AV ANToNto cuNHA, 980 - sAtA 3 - cENrRo - cuRIúvA pR

ORçAMENTO

pRoposrA vÁuDA poR 30 {TRrN-ú) Dras.

AssAL o1 DE SFTEMBRo DE 2018

ITEM UNO. QTD. DEscRrçÂo V. UNIT. V. TOTAL

1 cl -)_
TABETA DI EASQUETE OFICIAL LAMINADO 1.705,00 1.705,00

2 o 7 ARCO P REDE DE BASQUFTE ( FERRO/AçO) 505,00 505,00

3 CJ 7 REDE DE Fi]TSAL 3M DE COMPRIMENTO X2M
DE ALTURA X 0,75 DE PROFUNDIDADE

98,00 98,00

4 o 1 REDE DE VOLEI 9M DE COMPRIMEI.ITOX 1M DE

ALTIJRA 1M DE COMPRIMENTO DA CORDINHA

73,OO 13,OO

5 CJ 1 REDE DE BASQUETE 0,45 DE DIAMETRO E O,4O

DE COMPRIMENTO

23,00 23,00

TOTAI. 2.404,00

lnlclo ueno Constanski

CPF: 058.887.999-12

Representante Legal
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RAZÁO SOCIAL "csrr, L,n{n UJ J

ENDERXÇ O: M, ULro UAfÂ1S
^)?93rCNPJ 2{ )e o qce, @c! - OL

TELEFONE 3Z6J <eS çÍ
EMAIL Ào.uô {r t: +.")+â, . @oLi 

^l.A 
@'flút rÍ*1-

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTAÇAO DE PREÇO"

Assinatura -

Data - ra/os/

25.26,0.46,5/0001-O2
A"E* st.ImEnatHnnra o Coí§{E

R. G€tullo Vargas,e3í
Csnüo CEPE62ãlqnAssal - P

E

Item Descrição Unid Qtde Valor
unitário

Valor
total

1 LATA DE TINTA BASE EPOXI 18 LITROS
VERDE LATA J 00 33?0 1íc.a
LATA DE TINTA BASE EPOXI 18 LITROS
LARANJA LATA 1,00 331cp 3zzw
GALÃO DE TINTA BASE EPOXI 3,6 L
BRANCA GL. 2,00 na,p J í:.qo

4 GALÃO DE TINTA BASE EPOXI 3,6L AZUL GL 2,00 ?6 )o líX qo
5 GALAO DE TINTA BASE EPOXI 3,6 L

AMARELO GL. 1,00 lt, ),o 16 »o

TOTAL.. R$ \GtÇ,.@

L

2.

3.

Carimbo com CNPJT "

ü
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ESTTMATTVA DE PREçOS

TINTAS GUSTAVO A. ESTETA ZAMARIAM MÉDIA

LATA DE TINTA BASE EPOXI 18 LITROS VERDE Rs 1.100,00 Rs 332,00 Rs s98,00 Rs 676,67
LATA DE TINTA BASE EPOXI 18 LITROS LARANJA Rs 1.100,00 Rs 332,00 Rs s98,00 Rs 676,67
GALÃO DE TINTA BASE EPOXI 3,6 L BRANCA Rs 290,00 Rs 96,20 Rs 13s,00 Rs t73,73
GALÃO DE TINTA BASE EPOXI 3,6 L AZUL Rs 290,00 Rs 96,20 Rs 135,00 Rs t73,73
GALÃO DE TINTA BASE EPOXI 3,6 L AMARELO R5 290,00 Rs 96,20 Rs 13s,00 Rs L73,73

ACÉSSÓRIOS oFtcto 2 RHEDE cvB MÉDIA

TABELA DE BASQUETE OFICIAL ( Laminado Naval) Rs 1.700,00 Rs 1.70s,00 Rs 1.701,00
ARCO PARA REDE DE BASQUETE (Ferro/aço) Rs 500,00 Rs s0s,00 Rs s00,00
RE DE DE FUTSAL R$ gs,oo Rs 98,00 Rs ss,oo
RE DE VOLEY Rs 6s,00 R5 73,OO Rs 59,33
RE DE DE BASQUETE Rs 20,00 Rs 23,OO R5 19,95

(:)
F-r

Rs 1.698,00 
I

R5 7O,OO

Rs 16,8s

Rs 49s,00

Rs 92,00
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PREFEITURÁ MUNICIPAL

mffiffi§*n

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 04 llO/2OI8.

De: Departamento de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de tintas, tabela de basquete, aro para rede de
basquete e redes de futsal, voley e basquete.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamentária para a aquisição de tintas, tabela de basquete, aro para rede
de basquete e redes de futsal, voley e basquete, para quadra coberta da
Escola Municipal Maria da Conceiçáo Kasecker, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Educaçâo, Esporte e Cultura, num valor máximo
previsto de R$ 5.960,61 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e
um centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosam

Elaine Santos
Setor de Licitações

Rua Walliedo BittencouÍ de Morces n" 222, CenÍÍo,I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - g - E-mails - licitacao@nsb.ptgglbt - wwrv.nsb.pr4qllh

ot



PREFEITURA MUNICIPAL ü13ffiffi;n
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRREsPoNDÊNCn txrrnxa

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Senhoria em data de 0411012018, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a aquisição de tintas, tabela de basquete, aro para rede de basquete e redes

de futsal, voley e basquete, para quadra coberta da Escola Municipal Maria da Conceição
Kasecker, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, EspoÍe e Cultura, num
valor máximo previsto de R$ 5.960,61 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e um
centavos).

OutÍossim, informo que a Dotação Orçamentária é

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e
Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; I 500; 1 5 1 0; I 520;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juídica; 1610; 1620; 1630;
12.361.0220.1007 - Construção, Ampliação, e/ou Reformas de Escolas Municipais;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 1760;
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juídica; 1780;

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; I 790; 1800; I 810; 1820.

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Nova Santa Brirbara, 04110/2018.

Atenciosatuente,

Lour So zo i:nn po,
Contadora/CRC 0450961O-4

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná-E-www.nsb



PREFEITURA MUNICIPAL 8íi

CORRESPONDÊNCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0411012018

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Cultura, solicitando a aquisição de tintas, tabela de basquete,
aro para rede de basquete e redes de futsal, voley e basquete, para quadra coberta
da Escola Municipal Maria da Conceiçáo Kasecker, num valor máximo previsto de
RS 5.960,61 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e
Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1500; ',l510; í520;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; '1610;

1620; 1630;
12.361.0220.1007 - Construçáo, Ampliação, e/ou Reformas de Escolas
Municipais;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1760;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica; '1780;

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1790; 1800; í8í0;
1820.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ela ine uditk s Santos
sSetor de Licita

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, 8 43.3266.8100 :;- - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao(@rrsb.pr.eoy.bE .or.sov.br

NOVA SANTA BARBARA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico
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PREFEITURÀ MUNICIPAL DE NOVA SÀNTA BÁRBARÂ
Áv. WalÍr.do Bitt.ncouÍt de Morâes nq 2zz, Fon /Fax (o$) ,266-8tóo

CNPJ N.e 95.5ór.o8o,/ooo16o
E-ruil: plaarbt@!!b.Er8e:..E - Novâ Sânta Bálbara - Par.ná

Soficitante:
Cont rat o s

Departamento Munlcipal de Licitações e

Mandaram a esta Procuradoria Juridica
pedido de parecer acerca das providências a serem adotadas
para aqulsiÇão de tintas, tabela de basquete, aro para
rede de basquete, rêdês dê f,utsaI, voley ê basquete, bem

como estruturas dê tabela de basquete, trave de futsal.,
!êde de voJ-ey e gradiJ. para ranpa, para quadra coberta da

Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, num valor
previsto de RS 5.960,61, e RS 16.496,61 , conforme requer.ido

pela Secretaria Municipal de Educação.

pelo órgão a

I.
De saida, consta o pedido e a justificativa

ser beneficiário com a pretensa contrataÇão,

com caracterização
1i-citado.

do objeto e valor máxlmo a ser

Ainda, o procedimento contemp.Ia

de dotação orçamentária e parecer contábi1
frente com as despesas da pretensa contrataÇão.

a j-ndicação

para fazer

Página r de

Parecer j uridico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bitrencourt de Morâes ne 222, Fone/Fax(oa) 3266-8oo

CNPJ N.q er.16r.08ol@oróo
E-mail: p!!4!b@!§Uer.gey-t! - Nova Santa Bárbata - paraná

Ademais, está devidamente autorizado pela
autoridade administrativa competente.

opano.

E o breve relatório, do qual fundamento e

[ --^-,-,

II.
Inicialmente, via de regra, as obras,

serviços, compras e alienaÇões do Poder Público devem ser
precedidas da realizaçào de processo administrativo
ficitatório. Dito preceito decorre inclusive de mandamento

consr i tucjonal. Senão vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta
de quaTquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federaf e dos Municipios obedecerá aos
principios de TegaTidade, impessoaTidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte :

XXI - ressafvados os casos especificados na
legisTação, ás obras, serviços, compras e
afienaÇões serão contratados mediante processo de
Ticitação púbfica que assegüre igualdade de
condições a todos os coDcorrentes, com cfáusufas
que estabefeÇam obriqações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da
7ei, o qual softente permitirá as exigências de
quafificaÇão técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigaÇões,"

Como forma de dar maior efetividade a esse

normado, o legisLador infraconstitucionaL editou a Lei n.

8.666/93, que cuida, num contexto amplo, das licitaçÕes e

contratos administrativos.

Pâgina z de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SA,NTA BÁRBARÂ
Av. WálfÍedo Birr.ncourt d. MoÍá.s íq,,2, Forc/F^x(ol;.) )266-8too

CNPJ N.c ar.j6r.oEolooor6o
E-nail: emnsb@nsb.er.gov.bt - Nova Santa Bárberâ - Paraná

À partir da l-ei geral, outros reguLamentos
foram sendo editados pelo Poder púb1ico, até chegar na

edição da Lei n. 10.520/2002 - que instituiu a modalidade
pregão1 .

Acredita-se, salvo melhor )uízo, que a

modalj-dadê pregão é a que mefhor se amoLda às

circunstâncias do caso corrente, eis que o objeto a ser
contratado não exige um procêsso/procedlmento de maior
elaboraÇão, de outro modo3 complexo.

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto a

ser lj-citado é dotado de natureza comum, ou seja, cujos
padrões de qual-idade bem podem ser "objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais

de mercado" .

ao

do

aspecto
pregão2:

Efementos esses, vale dizer, no que tange

de convenc j-onal- idade, to.rnam possível a adoÇão

"Lei n. 70.520/2002

1 A fim de não envolver o leitor em erro, clarifica-se que a
modalidade pregão não foi a última a ser instituida peLo Pode.r
Legislativo. outras mais foram e ainda continuam sendo
constj-tuidas, como, por exemplo, o RDc Regime Diferênciado de
Contratação.

2 No acórdão rt" 2112/2008 o Tribunal- de contas da união afirmou
que: "a utilização da modalidade pregão é possÍvel, nos termos
da Lei n" 70.520/2002, sempre que o objeto da contratação for
padronizáve1 e disponivel no mercado, independentemente de s
complexidade".

,//
- ,--_-//
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVÂ SANTA BÁRBARÂ
Áv. Walftedo Bittencoúr dê Môraes nq 2?2, Fo"e/Eax(o$) iú6-B,oo

cNPJ N.s e5.16r.ô8olooor60
E-mail: BE4r!@!§!4!ge!-U - Novâ Saflta Bárbara - Paraná

Parágrafo único. Consideram se bens e serviços
cofiuns, para os fins e efeitos deste artigo,
agueies cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos peTo edltaT, por
meio de especificações usuais no mercado."

Dest.aca-se

e não "deverá"
o vocábulo "pode rá"

pregão. Logo,fazê-lo pelo
no

edi spos it ivo ,
facuftat ivo ao Poder Público.

"-Lei n. B . 666/ 93

Art. A TicitaÇão destina-se a qarantir a

observância do principio constitucionaf da
isonomia, a seleção da proposta mais vantalosa para
a adrrinistração e a promoÇão do desenvofvimento
nacionaf sustentávef e será processada e juTgada em

estrita confornidade com os principios básicos da
Tegalidade, da impessoaTidade, da morafidade, da
iguaTdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vincufaÇão ao instrumento
convocatório, do jufgamento objetivo e dos que Thes
são correfatos . "

Azt. 7' Paza aqaisição de bens e serviços coturzr.s,
podeiá sez adotada a Ticitação aa modaJ.idade de
pregão, que sezá regida poÍ esta Lei.
(grifos).

Em que pêse isso, dentre as modafidades

licitatórias, o pregão afigura como sendo a ma.is simples,

e por isso, acarreta grande celeridade e ampla

participação de pretensos licltantes, o que converge com

os objetlvos ]icitatórios, conforme prescreve o art. 3",
da Lei n. I .666 / 93:

Com efeito, esta Assessoria sugere a adoÇãq...

do pregão para acobertar a contrataÇão do objeto do caso

Página4 dà 6
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corrente,
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ostenta o

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBÂRÂ
Áv. Walfredo Birten.outt dt Moraes ns zzr, Fonc/Eax (oq.) tz66-8roo

CNPJ N.e er.r6t.080l@0160
E-ruil: pmnsb(ônsb.pt.eov.br - Nova Santa Bárbara - pataná

em vista, prj-meiro, que há expressa autorizaÇão
outro, que pelas caracteristicas sj-mpfórias,

pregão certa medidâ de vantagem à AdministraÇão.

III.
Ato contínuo, Admini st raÇão

mefhor se amolda

a poderá

para aescolher a

cont rataÇão

espécie do pregão que

êm comentário.

Nesse interim, embora exista no mundo

juridico o Decreto n. 5.5O4/05, que dispôe sobre a

preferência pelo pregão eletrônico, dito preceito
normativo, entretanto, é aplicáve1 de manej-ra detj-da à

União, sendo seu acatamento f,acu]'tativo aos outros entes
politicos, visto a autonomia administrativa constitucional
que eles possuem.

Trata-se, ademaj-s, de um norte, em razão da

falta de regramento nesse aspecto pe.la Lei Geral que rege

a modalidade pregão. Logo, a escolha entre o pregão

presencial ou o eletrônico flca a critério do

Administrador, no âmbito da conveniência ê oportunidade -
di scricionariedade (gênero) , a qual não incumbe ao

prêsente órgão jurídico adentrar no méri-to.

IV.
De tudo quanto se viu, esta Procuradoria

opina pefa possibilidade da adoÇão da modal-idade

l-icitatória pregáo para a contrataÇão em tela, podendo ser

o pregão presencial- ou o eletrônico, o que a Administração

deve definir - J-evando em consideração, o que sugíõ\

d
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÂNTA BÁRBARA
Âv. Walfr.do Bitt.n.oúÍt d€ Moraês ne 222, Fon /Eer (ó$) ,266-8@0

CNPJ N.e er.r6r.o8ol@or6o
E-mail: p!!!!b@!:qpr€eLE - Nova Sentá BárbaÍâ - Paraná

especiafmente o fato da existência de fornecedores aptos
ao fornecimento na localídade e/ou região.

É o parecer, salvo melhor juizo.

Nova Sa AB rbara, 17 de outubro de 2018.

de Jesu

Procuradoria JurÍdica
Gabriel ÀLueida

Página 6 de 6
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Pârecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIÂL t" 7412018, que tem
por objeto a aquisição de tintas, tabela de basquete, aro para rede de
basquete e redes de futsal, voley e basquete, normatizaçáo de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de 17 /O7 l2OO2, Lei Federal
n' 8.666, de 2110611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n"
3.555 de 08/08/2000, Decreto Federal n" 3.697, de 2ll12l2OOO e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" 080/2018, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 17 llOl2Ol8.

,#,"1ír{,^

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, D:! - 86.250-000
Novâ Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AV|SO DE LtCrrAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 7412018

Processo Administrativo n.o 10312018

Objeto: Aquisição de tintas, tabela de basquete, aro para rede
de basquete e redes de futsal, voley e basquete.

Tipo: Ívlenor preço, por item.

Envelopes: Até às 09h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 05/1112018, às 10h00min.

Preço Máximo: R$ 5.960,6í (cinco mil, novecentos e sessenta
reais e sessenta e um centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura lvlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, sffo â
Rua Walfredo Bittencouft de Aloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266'
8114, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1811012018.

Marco e Assis Nunes
c001€0

132

ÉÊ

Portaria n" 080/2018
q3

-t$lo2

tut9

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E, - E-mails - licita b. - u'u.rv.nsb.pr. br-

Recebimento dos
05t11t2018.

Pregoeiro

I
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADÔ DO PARANA

pReoÃo PRESENcTAL No 74l20i8
Processo Administrativo n." 103/20í 8

Senhor licitante:

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

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

Marco e.Assis Nunes
oetro

rtaria n" 080/2018

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no222, Centro, S 43.3266.8100, E-86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr'gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N' 7412018
Processo Administrativo n." 103/20í 8

Objeto: Aquisição de tintas, tabela de basquetê, aro para rede de basquetê e redes de
futsal, voley e basquête.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razáo social, CNPJ e endereço completo), rêtirou este Edital de Licitação e

deseja ser informada de qualquer alteraÇão pelo e-mail
ou pelo tel/ fax:

aos I 12018.

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100' E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@asbot€qy.bl - www.nsb.or.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA h/UI'JICI PAL

ESTÂDO DO PÁRÂNÂ

NOVA SANTA BARBARA
$?5

PREGÃO PRESENCIAL NO 74120í8
Processo Administrativo n.' í 03/20í 8

A Ão exctusrva p ICROEMPRESA E EMPRESA DE PE E

E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Í MEI) íLC 147t2014t.

ABERTURA DA LrcrTAÇÃo

AbeÉura: Oia O5h112018, às í0h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às 09h30min, do dia 0511112018.

No dia 05/íí12018, às í0h00min, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, será feita
a abertura do certame, sendo que as empresas participantes devêrão apresentar envelopes
fechados e indevassáveis até às 09h30min. do dia 0511112018, contendo documentos e

proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitações da Prefêitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de
Moraes,222 - Centro, Nova Sânta Bárbara - PR.

1. DAS GOND|ÇÕeS Oe PARTICIPAÇÃO
'1.'1. Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

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

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

licitante habilitado.

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

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

3

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licítacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbarâ, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pêla Portaria n" 080/2018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que fará
rêalizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, Por ltem,
que será regida pela Lei 10.520, de 17 .07 .02, Decreto 5.450, de 31 .05.05 e,

subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para aquisição de tintas, tabela de
basquete, aro para rede de basquete e redes de futsal, voley e basquete, em
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

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

respectivos atos constitutivos;

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

Anêxos.

'1.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente ê compatível com o objeto deste Pregão;
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

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

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o '123106.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da licitação é a escolha da proposla mais vântajosa para a administração, na
aquisição de tintas, tabêla de basquete, aro para rede de basquetê ê redes de futsal,
voley e basquete, conforme descrições constantes neste edital e seus anexos.

s. DoTAçÃO ORçAMENTÁRA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

DOTAÇÓES
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2018 1500 06 002. 1 2.361.0210.2016 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 1510 06.002. í2 361.0210.2016 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2018 1520 06.002. 1 2.361.0210.2016 104 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2018 1610 06.002. í 2.361 .0210.2016 0 3.3 90.39.00.00 Do Exercício
2018 t6lu 06.002. 1 2.361.0210.2016 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 1630 06.002 1 2 361.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exêrcício

2018 t/bu 06.002. 1 2.36 1 . 0220.1007 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

2018 1780 06.002. 1 2.36 1 .0220.1 007 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 1790 06.002. 1 2. 36 1 .0220.1007 0 4.4.90.51.00.00 Do Exercício

2018 1800 06.002. 1 2. 36 1 .0220.1007 103 4.4.90.51.00.00 Do Exercício

2018 1810 06.002. 1 2. 36 1 .0220.1 007 104 4.4.90.51.00.00 Do Exercício

2018 1820 06.002. 1 2. 36'l 0220.1 007 107 4.4.90.51 00.00 Do Exercício

4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 2' (segundo)

dia útil anterior à data fixada para a realizaçâo da sessão pública do pregão, por qualquer

cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a (azáo

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

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

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

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:

licitacao nsb OVI r

4.1.2. Caberâ ao pregoeiro decidir sobre a petiçáo no prazo de vinte e quatro (24) horas.

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

respectivos prazos legais.

4

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

Nova Santa Brirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data paru a rcalizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.í. Esta licitaçâo é exclusiva Dara pa cipacão de microemores a e empresa de
Dêoueno Dortê , qualificadas como tais nos termos do artioo 30 da Lei Gomplementar

5.2. Não fará jus ao regime diferênciado e favorêcido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microêmpresa ou empresa
de pequeno poÉe:

5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

5.2.4. Cujo titular ou sócio particrpe com mais de 1oo/o (dez por cento) do capital de outrâ
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar n-o 123

de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular sêja administrâdor ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
6.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

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

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

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

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

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

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

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

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

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

O envelope N" O'l - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,61
)

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwv.nsb.Bl€QlLh

n.o Í2312006, com as alteracôes da Lei Complementar n.o 147120í4.

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta globâl ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
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deverão ser êntregues lacrados, no setor de Licitações da prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 09h30min, do dia 05/1il20í8, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

6.2. Não será aceito. em qualquer hipótese, a oaÉicipacão de licitante retardatário.
considerado este. aouele oue aoresênter os envelooes aoós o horário estabelecido

0?8

ENVELOPE N.01 - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 74120í8
ENVELOPE NO 02 - HABILITAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 7412018

a dos mesmos com rovado or meio do rotocolo P

Nova Santa Bárbara.
7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

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

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato,
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas altereçõês, ou consolidaçáo,

devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha oreenchido os requisitos dos su ns anteriorês não
haverá necessidade de aDresenter cóoia do contrato social no envelooe de

Habilitacão.

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

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

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

credenciamento.

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

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

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

6

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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(::?,

ll>ri';
. .i,--'!l:,

PREFEITURA lvluNlCl PAL a

NOVA SANTA BARBARA
esrmo oo plnlruÁ

Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado

7.8. A não apresentação, incorreçáo do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificaçáo da sua proposta no
presente certâme- Contudo, veriíicadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
náo poderá apresentar lances verbais ou qualquer maniíestação em nome da mesma na
sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluida a fase de credenciamênto as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a;
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.9.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.
7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá incluir a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1- Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória
dessa condição, alravés dos seguintes documentos:

a) Certidão simpliÍicada emitida e registrada pêla respectiva Junta Comercial; --
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de-
pequeno portê, conforme modelo do ANEXO Xl do presente Edital.

7.í I. Na hipótese de a licitante náo enviar representante para a sessão, deverá incluir a

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

no Envelope 1 - Proposta de PreÇo.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relaçâo detalhada do objeto da licitação (Anêxo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo Il), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anêxo lV):

8.1.í. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,

preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruÇões

contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informaçóes constantes na proposta impressa;

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

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

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

informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

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

- www.nsb. r v.b
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b) Número e modalidade da Licitação;
c) Descrição dos produtos cotados, conforme relaçáo detalhada do objeto (Anexo l);
d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que náo deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
Í) Prazo de prestação dos entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
assinatura do conlrato;
g) Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos;
h) Data e ãssinatura do proponente.

8.3 - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), sê este estiver
incompleto, ou não for possível eÍetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
8.4 - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
8.5 - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.6 - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
8.7 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas;
8.8 - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitaçõês/Prêgõês, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.9 - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 0í;
8.10 - dêvêrá ser obsêrvado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução;
Forma de Pâgamento. A PreÍeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informaçóes sobre a qualidade e característica dos produtos cotados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias r,h /oco. Nos preço(s) proposto deveráo estar inclusos os

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e

máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas

municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais

custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para entrega

dos produtos licitados.

9. DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos

relacionados para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,

autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão

da imprensa oficial, os quâis serão examinados pela Comissão de Licitação.

9. 1 . í . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser

apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação

da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
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9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela entrega dos produtos com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2. 1. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à matriz, todos os
documentos deveráo estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à filial, todos os documentos
devêráo estar em nome desta
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo perÍodo de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

í0. DA HABILITAÇÃO:
í0.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
'10.1.í. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de -
certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Fedêral do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Gêral 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 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fâzênda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

1 0.1 .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento êquivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

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

Caixa Econômica Federal - CEF.

1 0.1 .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

10.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a aprêsentação de Certidão Negativa ou Positiva com EÍeito de Negativa (CNDT),

nos termos do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei 5.452, de 10 de maio de 1943.

í 0.2, OOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR:
10.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art.7'
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do ar1.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro dê

1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

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

10.2.3. Declaração de inexistência de fato superveniênte impeditivo da habilitação, /
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.2.4. Declaração dê não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo.z^
representante lêgal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

10.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.
10.4. As certidões e/ou ceíificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.

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

í0.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito dê comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restriçáo.

10.7. 1 . Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

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

decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério

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

10.8. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validadê, será considerado

o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissôes,
devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitaçáo.

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

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

1 1.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarãrá aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.
11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantês, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condiÇões de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

1í.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que
será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.
11.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

í1.6. Em nenhuma hipólese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

I 1 .6. 1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregáo Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
'11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não geraráo a sua desclassiÍicação,
pois poderão ser preenchidos para a autorizaçâo de fornecimento.
11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

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

1 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinaçâo da ordem de oferta dos lances.

í 1.9. No curso da Sessáo, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

"l 1 .1 0. Não havendo pelo menos três oferlas nas condiçóes deÍinidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

0t3
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í í.11. Os lances dêveráo ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço
11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

í í . í 3. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu dêsinteresse em apresentar novos lances.
1'1.'14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço
ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.

11.'15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administraçáo.

1í.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que
apresentou a mêlhor proposta, para verificação do atendimento das condiçóes de habilitação
fixadas no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABIL|TAÇÃO e
item 10 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

1í.'í7. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.18. Obtido preço aceitável em decorrência dâ negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 1 í.'17.

11.19. Se a oferta nâo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando â sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordêm de clâssificação, e assim sucessrvamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo llcitante declarado
vencedor.

11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

1 1.21. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcêlamênto

do débito, emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com eÍeatos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

'l 1.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
Iicitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitaca sb t" ov.br - çurv.nsb.pr.gol.b[
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11.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentaçáo em situação
regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item 1O - DA HABILITAÇÃO, deste Editat.

declarada vencedora. devêra a resentar sua DroDosta com os valores devidamenteD

aiustados

'l 1 .26- í . Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.
11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitantê declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sêndo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.
11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para
análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e locâl em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram rêpresentantes e aos que se

ausentaram após abertura da sessão.

11.29. 

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

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

í2. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
Item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste

Edital.

12.2. O objeto deste Pregáo Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for

considerada vencedora.

12.3, Após a declaração dos classificados e náo havendo manifestação dos licitantes quanto

à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.
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1 1-26. No prazo dê 0í (um) dia útil contados do encerramento da sessão. a licitante

11.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO
apresentados pelos demais licitantes, ate a entrega definitiva dos produtos licitados. Após

inutilizará os mesmos.

'11.3í. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.
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12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prêfeito Municipal de Nova santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicação e homologação.

13. DOS RECURSOS ADi'INISTRATIVOS
13.1. Ao final da sessáo, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recoÍTer, através do registro da sÍntese de suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,
consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo
Pregoeiro.

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

13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos
termos do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n" 10.520, dê 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb. pr.qov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis-
'13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site
www. nsb. pr.qov. br.

I'1. DO CONTRÂTO
14.1- Como condiÉo para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condiçôes de habilitação;

'14.2- Quando o proponente vencedor não 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 aplicação das sanções
cabíveis.

14.3 - O contrato terá vigência de até 60 (sessente) dias, contados a partir da assinatura,
podendo ser proÍTogado por igual período de acordo com as parles.

t5 - OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

'15.1. Executar o objeto contratado, conforme as condiçôes prescritas no presente

instrumento e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta e no

Anexo I deste Edital;

15.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e

14
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expressa anuência da Administração, nos termos da Lei 8.666/93;

15.4. Responder civil e criminalmente por todos e quâisquer danos pessoais, materiais ou
morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução da presente licitação,
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;
'15.5. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato;

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

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

execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes,
tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e
previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais
especiais que sejam e mesmo que náo mencionadas no edital, para com as quais ficará
única e exclusivamente responsabilizada;

15.7. Custos relativos a deslocamento, para transporte dos profissionais, serão por conta da
Contratada, observada as normas de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo
nenhum ônus à Contratante;

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

competirá deliberar a respeito, toda e qualquer situação anômala no decorrer da execuçáo
do objeto da presente licitação.

í7. DO VALOR
17.'1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 5.960,6í (cinco mil, novecentos
e sessenta reais e sessenta e um centavos), podendo ser aditado de acordo com o
previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

18 - DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante

apresentação da nota fiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições

sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuiÇôes instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas,

por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

18.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bâncária

receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

18.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

l5
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15.3. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especificações constantes da proposta eiou instruções deste Edital e seus anexos.
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indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos têrmos deste Pregão Presencial.
18.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidaçáo
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

. 19- DAS PENALIDADES

1 9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarâo
sujeitas as seguintes penalidades:

19.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspersão do direito 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% sobre
o valor total do empenho);

í9.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;

Í9.í.4- Multa de í% (um por cênto) sobrê o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na entrêga dos produtos, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções
previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

19.2 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações dâ contratante, pela

contratada, serão deduzidos dos valores a serêm pagos, recolhidos em conta específica em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

19-3 - O descumprimento parcial ou total das obrigações, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de íorça maior,

devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

20 - DTSPOSTçOES F|NAS

20.1 - Fica assegurado ao Município o direito dê, no interesse da Administraçáo, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá{a por ilegalidadê,

16

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

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, EsÍados, Distrito Federat ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos srsÍêrnas de cadastramênto de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até s
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
dem ai s co m i n açôes /egaÍs.
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dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar
(art. 49 da Lei Federal 8666/93).

20.2 - Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitaÇão serão
prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de LicitaÇões, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000.
Fone: 43-3266-8100 ou por e-mail: licitacao(ônsb. pr.oov. br. O horário para atendimento é de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

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

2í. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
21 .1 . ANEXO I - Termo de Referência;
21.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

21.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

2'1.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

2'1.5. ANEXO V - Modelo de Declaraçáo (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

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

Trabalho do Menor;
21 .7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;

21 .8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;

21 .9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
2'1 .1 0. ANEXO X - Modelo Declaração de Náo Parentesco;

21 .1 1 . ANEXO Xl - Modelo Declaração comprobatória de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte;

21.12. ANEXO Xll - Minuta do Contrato.

22. DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da comarca de são JerÔnimo da serra - Pr., com renúncia de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidâs

oriundas desta licitaÇáo 
Novâ Santa Bárbara, 18t10t2018.

t7
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20.4 - Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102, subsidiariamente
nas Leis Federais 8666i93.

20.5 - As instruções estabelecidas nêste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato
administrativo. Alegaçóes de desconhecimento destas instruções, bem como das
disposíções legais acima especificadas, não seráo aceitas como razões válidas para
justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas.

20.6 - A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos os têrmos deste
Edital.
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PREGÃO PRESENCIA L NO 7 41201 8
Processo Administrativo n.' í 03/20í 8

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Do Objeto e Valor Máximo

í.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de tintas, tabela de basquete, aro
para rede de basquete e redes de futsal, voley e basquete_

2. DAS ESPEC|F|CAÇÕES, CARACTERíSTICAS DO OBJETO E pREÇO ESTIMADO:
LOTE:1-Lote001
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

1 8218 ARCO PARA REDE DE
BASQUETE (Ferro/aço)

1,00 CJ 500,00 500,00

2 8221 REDE DE BASQUETE 0,45 DE
DIAMETRO E O,4O DE
COMPRIMENTO

1,00 CJ '19,95 19,95

a 8219 REDE DE FUTSAL 3M DE
COMPRIMENTO X 2M DE
ALTURA X 0,75 DE
PROFUNDIDADE

1,00 CJ 95,00 95,00

4 8220 REDE VOLEY 9M DE
COMPRIMENTO X íM DE
ALTURA. 1M COMPRIMENTO DA
CORDINHA

1,00 69,33 bV,JJ

8217 TABELA DE BASQUETE OFICIAL
( Laminado Naval)

1,00 CJ 1 .701,00 1.701,00

6 8213 TINTA BASE EPOXI 18 LITROS -
COR LARANJA

1,00 LATA 676,67 676,67

7 8212 TINTA BASE EPOXI 18 LITROS -
COR VERDE

3,00 LATA 676,67 2.030,01

8 8216 TINTA BASE EPOXI 3,6 L. COR
AMARELO

1,00 GL 173,73 173,73

o 8215 TINTA BASE EPOXI 3,6 L. COR
AZUL

2,00 GL 173,73 347.46

10 8214 TINTA BASE EPOXI 3,6 L - COR
BRANCA

2,00 GL 173,73 347,46

TOTAL 5.960,6í

Itl

2. PRAZO DE ENTREGA
2.1 O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissáo da

autorização de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara.
19
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3. DO LOCAL DE ENTREGA
3.1 Os produtos deverão ser entregues em local a ser indicado na solicitação de
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frête, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoriâ, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

4. TNFORMAçÔES ADTC|ONATS

4.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

20
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 7412018

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP7420í8_ANEXO2_ARQUtVO DtctTAL DE pROpOSTA.est

2t
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'74/20í8

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:

SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO

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

"))

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro' t 43.3266'8100, I - 86.250-000

l*i,
-:!: -::!-



ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 7412018

ANEXO IV _ INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPLOS PARA A SEREM SEGUIDOS:

Após clique na modalidade licitatória deseiada e escolha o processoiobjeto pretendido e
assim visualizar as principais informações referentes ao Edital e os arquivos que estaráo
disponíveis para Download.

Caso a empresa não possua cadastro , o interessado deverá clicar em "Novo cadastro"
para informar os dados e área de atuação para cadastrar login e senha para acesso a todos
os editais.

$ õüi.,"

Ê PREFEITURA IúUNICIPAL
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Já tenho cadastro

045

E
Nôvô câdástro

H

E

Alguns dos arquivos disponíveis estão compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pela lnternet. Orientamos aos
interessados que salvem todos os arquivos disponíveis no computador e,

após descompactá-los, utiliza-los.

Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF

com o

Nome PTegaoNUMEROLICITACAO>/20í 8.pdÍ, um arquivo executável com o nome

SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
23
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I PoRTAL DA TRÀNSPAR NCIA

Nova Santa Bárbara, Paraná-.8 - E-mail - licitac nsb I r - www.nsb r r,.br

Para as êntregâs de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa paÍa o
preenchimênto das mesmas. Na página oficial do Município (www.nsb.pr.qov.br), clique no
link Licitações.

Será solicitado o Looin "numero do CNPJ/CPF" e a senha.
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proposta com o nome PP 7420í8_ANEXO2_ARQU|VO DtctTAL DE pROpOSTA.est, entre
outros que poderão ser disponibilizados.

Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR pneCÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo PP
742018_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Serão liberadas as opções
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

Clique no botão
janela:

@ Dados do lonecedor no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte

AÍquivo dê Propostô

Sqta, 10 dêJà'Êno dê 2014 Equiplâno Sirts.r - úw..qúipl.no.<ôm.b

E>

5.n., 10 d.l.h.i.o d.2014

2ol3 P,êqãô P,o..nciêl

Sin@!t - M,Équipl.ôo,(oô-br

@l
(n)2

m3

ETANOLCÚMUM
GASOLINÂ COMUM

otEsEL sr0

1!3.772,@
267 163_60

35 00I]_00

Y \PPê<rol rl ÂNEXO2 AfiQUlvO DIGITAL OE PFIOPOSÍA. êsl

Enlidrd. Nt Lict+ão
P,.Íêtrà Mmc'pd d.lbúdã 0{}00s3

_+
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Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (-) são de

preenchimento obrigatório, clique no botão t-J 8etrê§elltôr{s e abrirá a janela:

NúlEo' Cdnprêhênro

' ê Éos ohrq.rório'

gJ E.irE

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (-) são de

preenchimento obrigatório, clique no botão E r'*' e voltará a tela anterior, após

clique no botão
janela:

Ep guàdro so*táio para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a

(qidru&

É&r.'

r..4Je€jê}.!r r.lii.àrdt rrá

v.lr,àkúÁÚa|.Í'-en

_-> ... Ã,F.r..Í- li .i,q-d-,d,, i cr c-.*

/ CNPJ

E m.i

T6blore do cmtàdôÍ

' <.mpo3 obíig.tino3

íEtlÉ

N'iftào' comdêíÉr{o

UF" CÊP'

Deà do qÉt o ' NúEo do Í.ÍÉbo -

Cl,lPJ '
,J

Ia- dê cúlp @ hrção '

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q. - E-mail - licitacao@nsb.pr.8ov.br - www'nsb'pr'gov'br
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * são obrigatórios. Após
l-í

preencher, clique em I para salvar. para cadastrar os demais sócios da empresa clique
Dem . Os campos Íicarão limpos para preenchimento dos novos dados.

Após informado todos os sócios clique em

§t'*'
o programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados.
selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado

Emirrâo

Clique na aba ProdutosiServiços e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a
marca/modelo (dispensado para contratações de serviços) e o preço unilário de cada
produto.

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravarproposta:

PÍeíejtuÍô Municipêl de lbipoÍã

Eítidade

Y;\PPOOI 4_ANEXo2_ABQUIVo DlGlÍAL DE P80P05TA..est

N! Litàção Eucício Mod&ade

Otrn$ ã)t3 Prcgão Áes€írcid

Tiro dà ôOração

Por Lde

Lotes

NrLot
001

m2
003

@ O"Oo. ao1o,ne.oa, II s"r

<-0tEsEL s10

PÍêço M&im
133.772_Ín

262169_m

s.000.00

NcÍrE do Loae

ETANÜL COMUM

GASOUNA 
'Í]MUM

Ssd4 10 dÊ]àneiro dê 201{ Équipl.no Sstem.3 - w\rw,cquiplano.<om.br Ve.ràor1"1.38

§ Qrava propoSa6 o"ao" aolrrrc"ao,

Píe(o TotÀldo Lote:

TêÍça, 14 deJàn.iro dÊ 20l.4 Equiplano SiíerÍràs - wv {.equiplano.com.br VêGào:1.1.3.8

Y:\Pg«011_ANEXo 2_AF QU fr'o DlGlÍAL DE PBoPoSÍA-.êsl

Prêlêtrú. MLmEpêi de lbbqã

000

0,00

lipo da ag{ação

lNr ltem NdÍÉ
ml DIESEL s-10

m2 otEsEL s-10

Qtdc. LInií Êeço Unlíax Maca
1fi UN 10.m.m
1.m uN ãm_ü)

Arqrivo dê PÍopostà

EnlidaJe

Totàl .

!

Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.gov.br
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i ú Qrava, propo*u ji * t**r"o*," 
,_1

| +? lnpi.i p.opo*"

Prcço tjdtáio
0_m

:.:--....:,. 0.0.C

N! Ucitêção Exeí.ício Modaldêde

{IIIE3 2OI3 PÍêg6o PÍrs€rEi.l
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P §ravar propoda

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela.

Infôrrnàtion

Após o preenchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

' 'Fí lmPrimitrmpnmrr proposra:
pÍoposta

Para fechar o programa, clique no botão: § sui,

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP
7420í8-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI") em um CD ou PEN DRIVE, o
qual será aprêsentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em

contato com o Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail licitacao@nsb. pr.qov.br

PÍoporlà 9.àv.dà .m Y:\PP)O(0Iia-ÁNEXO2_ÁRQUfVO
DIGrTÀL DÉ PROPO5ÍA.61 !:!

(D

Nova Santa Brirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www'nsb'pr'gov'br
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$5eNOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

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

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial N' 74120í8

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ
no intêrmédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no....... e do CPF
no , declara que "Átende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,

conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de

2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr'gov'br
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO OO PARANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial No 7412018

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

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

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

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitac sb l' - www.nsb .br
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, Fl - 86.250-000
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADÔ DO PÂRANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

Prêgão Prêsencial No 74120í I

A (empresa). estabelecida na

inscrita no

CNPJ sob no .. . ... . .. .. .... -. .. -. --, Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento ücitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N'74/2018,
instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

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

Por ser expressão da vêrdade, firmamos o presentê

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

$52

................, no

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - uu'w.nsb.pr.gov.br
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PAPEL TIi'BRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAÇÃo DE FATos IMPEDITIVoS

Pregão Presencial No 74120í 8

(empresa)...
na

estabelecida
no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitaçáo instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Prêsencial No 7412018, sob as
penalidades legais, que não ocorrêu Íato superveniente impeditivo dê habilitar-nos para

a presente licitaçáo.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.
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Local e data,
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial N" 74120í 8

A empresa com sede na CNPJ n.o _,
repreSentadapelo(a)Sr.(a)-,cREDENclAo(a)Sr.(a)-

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

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitaçáo na modalidade Pregão Presencial No 7412018, para aquisição de tintas,
tabela de basquete, aro para rede de basquete e redes de futsal, voley e basquete,
podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame,
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Represêntantê Lêgal
Cargo
RG

CPF

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

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - nsb. v.br - rwvw.nsb.or.gov.br
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ANEXO IX
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

oecunlçÃo oe NÃo PARENTESco

Prêgão Presencial No 74120í I

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

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial N" 7412018, 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 Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data, ..

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - licitacao br - www.nsb.pr.gov,br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

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

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 74120í8 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lêi Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

esta enquadrada na categoria.. .........(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Jt

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - mlrv.nsb.or.gov.br

ANEXO XI
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
NovA sANTA eÁngana E A EMpRESA

Referente Pregão Presencial n.o 7412018

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 74t2018, de um lado, o MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede
na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador
do R.G. no _, SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresâ
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOM EREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

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

CúUSULA PRIMEIRA. Do OBJETO
A contratada obriga-se a fornecer a Contratante tintas, tabela de

basquete, aro para rede de basquete e redes de futsal, voley e basquete, conÍorme consta

da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 7412018 e especificado abaixo:
<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregáo Presencial n.o 7412018 - 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
â sua perfeita execuçáo.

PARÁGRAFO SEGUNDo - Em havendo dúvidas ou divergências entre

os anexos e este contrato, vale o conlrato.

35

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

li;ki;

ANEXO Xil



,1.*jf
.ji:'*iiu..

PREFEITURA I\,1UNICI PAL $58
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

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

CLÁUSULA TERCEIRA. Do PREço
Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

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

CLÁUSULA QUARTA. DO PAGAMENTO
O pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante

apresentaÇão da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamentê pêla
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçôes
sociais previstas nas alÍneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

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

PARÁGRAFo Útttco - Quando o vencedor der causa a rêscisão do

contrato, além de multa de 20o/o (vinfe por cento) sobre o valor total do

contrato e demais penalidades previstas, fica sujeito a uma das

seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento

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

c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que se.ja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidâde, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes, após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações

assumidas neste contrato motivado pêla CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - nsb v.br' - www.nsb.pr.gov.br
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CLÁUSULA QUINTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito

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



PREFEITU RA I'/UN I CI PAL $ã9
NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDÔ DO PARANÁ

título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença

CLÁUSULA sÉflMA. DA DoTAÇÃo oRÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação orçamentária no

<DOTACOES.CONTRATO#T>

CLÁUSULA OITAVA. PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrêga será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a

partir da emissão da autorizaçáo de fornecimênto pelo Departamento de Compras da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

CLÁUSULA NONA. DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues em local a ser indicado na

solicitação de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro,
frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades-

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
O presente contrato terá validade até 60 (sêssenta) dias, contados a

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

CLÁUSULA OÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

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

Nova Santâ Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitaca nsb l' r - www.nsb I ov.
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Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para

a solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

Responsável pelo acompanhamento do contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EsrADo Do PAR^NÁ

PORTARIA N" O8O/2018

O PREFEITo MTJNICIPAL DE NovA SANTA BÁRBA&A,, Tesolve, no
uso de suas ahibuições legais:

NOIlIEÀR

Art.lô - A Comissão de Pregão, colnposü pelos seguintes membros:

- Pregoeiro: Marco Antôrio de Âssis Nure3 - CVRG no 13.315.069-2 SSP/PR;
- Suplefte: MôDica Mirir Proerçâ Msrtins dr Conceiçâo - CIIRG no

10.450.207-5 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Rosemeire Luiz da Silv. - CI RG n" 7.224.894-5 SSP/PR;

- Supleúe: Maria José Rezende - CIlllG no 9.170.714-4 SSP/?R.

- Êquipe de Apoio: ?olliny Simere Sotto - CVRG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Supl€nte: Mâria de Fátimo Ribeiro da Mata - CURG no 3.609.203-3.

Aí. 2' - Esta portaris entÍa em vigor nesta dat8, revogadas as disposições em

contarlo.

Nova Santa Bárbar4 03 de outubro de 2.018,

Municipal

Rüa 'üalÊedo BittencouÉ de Morâês n' 222, Ccnlro, A 4 . )266.1222,8 - A6250-000 - No\á Sântâ

BáÍbarâ, Paraná - El - E-mail - licitacâoíAffb.pr.Eov.br - Site - !&uúprgay,bÍ

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - nsb r v. br'
Rua Walfredo Bittencouft de Moraes n' 222' Centro, I43.3266.8100, E - 86.250-000
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1811012018.

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do
Pregão Presencial n' 7412018, cujo objeto é a aquisição de tintas, tabela de
basquete, aro para rede de basquete e redes de futsal, voley e basquete, em
atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n' 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai Cris Lud dos Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Cenúo, E 43. 3266.8100 l-! - 86.250-000 - Nova Sanla Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitacaq@!5b.Drgoy.b! - rvrvrv.nsb.Dr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTÂ BÁRBARA

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes nq zzz
Fone/Fax (o 4) 3266-8too

E-rnail: pmnsb(ônsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Sol-icitante: Departamento Municlpal de Licitações
Cont rato s

Ref. Processo l-icitatório n

pregão presencial n. 074/]-B.

103/18 pro ced iment o

Foi encaminhado a esta Procuradoria
pedldo de parecer acerca da regularidade da mj-nuta do

edital e anexos do processo licitatório autuado sob o

n. 7O3/78, procedimento pregão presencial, destinado
à aquisição de tintas, tabela de basquete, aro para

rede de basquete e redes de futsaf, voley e basquete,

conforme solicitação e justificativa da Secretaria
Municipa I de Educação .

É o breve rê1atório.

e

Antes da

presente parecer, cabe

sendo produzido sob o

parágrafo único, art. 38,

incursão no objeto central do

mencionar que o mesmo está
páreo das disposlçôes do

da Lei n. 8.666/93.

-J.

wÀ/,



$$3
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBÂRA

Av, Walfredo Bittencourt de Moraes nq zzz
F one / F ax (o 41) 3266- 9rco

E-mail: mnsb b. ov,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Esclarece-se que questões de cunho

preliminar, tals como a escolha da modalidade e a

presenÇa de documentaÇão fundamental no certame )â
foram verificados, sendo, pois, esta anáfise
exclusiva quanto aos insl-rumentos de vinculação do

processo administrativo.

Pois bem.

respeitoA

assessoria, não

irregularidade no

SE Vê,

edital e

da

anexo s .

incumbência desta

cfaras, vício de

do

cont rato
re cl amo s

espécie.

Tanto o edital guanto a minuta
(leia-se também ata) correspondem

leqais e principio lógi co s aplicáveis a

Particularmente, a minuta do contrato
(novamente, apfica-se à ata) ostenta bastante clareza
em seus termos, constando, entre outras, cláusulas
que estabefecem: a) o objeto e seus caracteres,' b) o

regime de execuÇào ou forma de fornecimento; c)

preÇos e condiÇões de pagamentoi d) prazos; e)

direitos e deveres dos pactuantesi tudo de acordo com

as disposições do art. 54 e seguintes da Lei n.

8.666/93.

&í/
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PREFEITURá, MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Aw. Walfredo Bittencourt de Moraes n9 zzz

Fone/Fax (oq) 3266-8rco
E-mail: prnnsb(ô nsb.pr.sov,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Com efeito, esta Procuradoria externa
manifestaÇão favorável à aprovação dos instrumentos
de vinculação, ba.Iizando, assim, o prosseguimento do

feito.

É o parecer, safvo mefhor intelecção.

Nova Santa- Bárbara, 18 de outubro de

2018.
/_. K
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18t10t2018 Mural de Licitaçôes l\runicipais
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TCEPR

Detalhes processo licitatório

Vo!tr!

Entidade Exeolora MUNIC|pIO DE NOVA SAN1A BARBARA

Ano' 2018

No licitâção/dispensa/inexiqibilidadea 74

f4odalidade! p.egão

NúmeÍo edatal/processo' 10312018

1*_-

1

DescriÇão Re$mida do Objetô'

06002121610210201633903m000

Prêço miiximo/Referôncia de preço - 5.960,61
R5+

Oaha de Lançâmênto do Editàl 18110/2018

Oàta da Abêítüra das P.opostas 05111,/2018

Datâ dà Abfiurô dôs Propostôs

Data Registro

Data Regrstro

Dôta Gncelamentc

ÁquisiÉo de Unta6, tabela de basquete, àÍo paía rede de bàs$áe e .êdes de

futsal, voley e basquetê

prolenl.nt.r dê org..l5moa lnt.rnô.lonai3/6ultllàtÊralr dê

18/10/2018

Instituiçãô Finarreim

C.ootsato de EmÊéaijÍYb

Forma de AvaliÉo

Dotrção OÍçamenáíia"

r .71s129s8 (@9@!,1

httpsr/servicos.tce.pr.gov.br/TCEPRyMunicipal/A[,lUDetalhesProces§oCompÍa.aspx 1tl

>
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 de abril
de 2013.

Edição N" 1345 - Novâ Santa Bárbarâ, Paraná. Quinta-Íeira, í8 de Outubro de 20í8.

I . Átos do Poder Executivo

EXTRATO OO CONTRATO N'86i2018

PARÍE§: Ítiunicípio de Nova Santa BáÍbara, pêssoâ jurídicâ dê direito publim intêma, inscítâ no CNPJ sob o n" 95.56'1.080/000'l-60, com sede adminiskaliva na

Rua Walfredo Bittencourt de Monei nL nesle ato represenlado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EÍic Kondo, e a empÍesa A. DE oLlVElRÂ POl,lCE

FIFIOTERÂPEUÍA, pessoâ juridica, de direito pÍivado, inscrito no CNPJ IMF soh n." n.025.8y''A0001-30, com sede a Rua Cláudio FeÍÍeira da Costa, n" 209 - Centro,

no Municipio de São Jêrônimo da SeÍÍa - PR.

oDJETo: ContÍataçâo de serviços de nutÍiçâo.

VALoR: Rl 2.'170,00 (dois mil, cênto ê setentâ rêais), mensal, lotalizândo Rl 15.í90,00, (quinze mil, cento e novenlâ Íêais)

PRAZO DE VIGÊNCÁ: 07 (sête) mêses, mntados da dalâ dê assinâtura, ou sêja, até 17/0í2019.

SECRETARIA: Secretariâ Municipal de EducaÉo, Esporte e Cultura.
RECIJRSoS: Secretâriâ Municipâlde EducaÉo, Esporte e Cultura.
RESPONSÁVEL JURÍDlco: GabriêlAlmeida de Jesus, oAB/PR n'81.963
DAÍA DE ASSINAÍURÁ CONTRATo: 18/'10i2018.

Objêto: Aquisição de tintas, tabela dê basquete, aro para rede de dê futsal, vôlei ê basquete

Íipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos Envelopes:Até as 09h30min, do dia 05/11/2018.

lnicio do Pregão: Dia 0í1'l/20í8, as'l0h00min.
Pre@ máximo: R$ 5.960,61 (cinco mil, novêcentos e sessêntâ Íeais e 6essênta e um cenhvos).

hÍeEesÂ!§lqmdeolllEEf: poderão sêr obtidas em hoÍádo de expediente na Prefeitura Municipal dê Nova Santa Báôara, sito à Rua WalÍÍedo Bittencourl de

Malaes n0 222. pelo Íone; 43-326&8100, por Email: licitacao@nsb.0r.oov.br ou pe

^
lo site www.nsb.pr.qov.br

Novâ Santa BáÍbara, 18/10i2018.

Marco Antônio de Assis Nunes
PÍegoeiro

PoÍtaria n'080/2018

AVISO DE L

PRESENCIAL N'74/20,I8

AVISO DE LtCTTAÇÃ0

PREGÂO PRESE tAL N0 75i2018

Objeto: Contratação de serviços, com romecimenlo de mâteÍiais, paÍa confecAão dê estrutuÍas de tabela de basquete, travê de futsal, rede dê voley e

gradilpara rampa.

Íipo: Menor preço, por lote.

Recebimento dos Envelopes: Até as 13h30min, do dia 05/11/2018.

lnicio do PÍegão: Dia 05/'lí/2018, as 14h00min.
Preço máximo: R3 16./t96,67 (dêzêsseis mil, quatÍocêntos e noventa ê sêis reais e sessênta e sete centavos).

lnformacôês ComolêmêntâÍês: poderáo seí oblidas em hoÍário de expedienle na Preíeilura Municipâl de Nova Santa Báôara, silo à Ruâ WalfÍedo Bittencourt de

Moraes no 222, pelo fone: 43-326ffi 100, poÍ Email: licilacao@nsb.or.oov.br ou pêlo site www.nsb.Dr.qov.br

Nova Santâ Bárbara, 18/10/2018

MaÍco Antônio de Assis Nunês
Pregoeiro

PortaÍia n'080/20'18

Diário Oficial Eletrônico do Munlclpio de Nova Santa Bárbara
Ruâ: Wâlíredo Bittencourt de Morâês n'222 _ Centro

Fone/Fax: (43) 3266{100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pí-gov bÍ

!

I t
IMunicípio de Nova Santa Bárbara -Paraná

Eric Kondo - Prefeilo

REF.: Pregão Presencial n.' 69i2018
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4 A CIDADE REOIOI{AI

Prefeitura Municipal
Cl.sslí. lt{olÍ. do c.nd.b
0l

lN6lÊ4 
Ak6bbd* Gráosm Mobim

26601011

O não comporBom6nlo no pÍazo legel impliceÍá ne d€dstêírciâ dos
clessincedos, podorúo a Píêfêiture Múôlcipel convocar os lmodistâm€nt€
postêÍlore3, ob€dêceÕdo rigorosâmêntê à oEleín do classificaÉo.

Nova Santã BáóarÀ 19 dê outubo dê 2018.
ÊÍlc Kondo-Prd.Lo ut lctpd

avtso oE ucÍÍaÇÂo
PREGÀo Pf,EsE cral- }{. 73t2olt

Obilto: CoofàtaÉo do mãoiêobra parâ manúenÉo de viâs piblicâs
pavim€nlâdas com podra irEgubr

Tpo: Menoípa6ço. poaitam.
Recobimento do6 Erwdopê: Alé as 13h30min. do dia 0l /1 l/2018.
lnilodo P..!6o: Db 0lr1l/2018,e3'l4H)0Í n.
Prêço Ínánmo: Ri 27.837,79 (únlê à 3êtê mll, oitocsrlos 6 t intB 6 s6l€

r6aÉ o !6ttnta a nove contav8).
lníoÍmaÉ4 Coanplam€nier$: podâaào iêr ob{ida3 em hoaáíio dê

oxpêdientê ne PÍêtêtru.e Municipel dê Novâ Sentâ Báóerà. silo à Rue
Walhedo Bittêncourt da Moràsa n'222, p€lo íon€: 43-3266{10o, po. Êmell:

!§!q!!q4!§U,!Erp!t!oo pêb sile wa--,.n b-E-qo!.b.
Nova Sântâ Báóerà, 17110f2018.
MáÍEoAntônlo dêAsca Nunês
Pre€oôiÍo
PortâÍia n'080rmÍ I

Objêto:
bâsquêto

basquete. 610 para rêde de
e redês vol6y ê bâsquêto.

Tlpo: M6noÍ pÉço, poa lt€rn.
Rêcêbimênto dos Eavêlopear Atê a3 ogh3omin, do die 0í 11Í201 8.
lnilo do PÍrgào: Diá 05/í112018, ãs'l0ho0n n.
Prêço núriínor R3 5.960,6'l (cinco mll. novêcontos ê 6êssonta rêâis o

866s6nla e um c6niavo!).
lníoímaçóe3 CdrDlêmantar66: podêrão s€r obüdG êm hoÍáíio de

oIpedlênte nr Píêí6itúra Muniipel dê Nove Santâ BáÍbere. sito à Rue
wglÍÍBdo Bittênoou{ dê Moê6r n' 222, pêlo íonô: 43-326Ê81 00, por Email:
licila.aídlnsb.pr.lov.br ou pelo stto !êls.§LplrpLbr

Nov. Sântr Báíbárâ. í 8/1020 í 8.
MercoAntônlo d6AsBk Nunês
PÍegoeiro
Mâtu n'080120í8

Avtso oE LtctrAçÀo
PREGÃo PRESEiIGIAL IF 75I2O.I I

OàiBlo: Contreteçlo d€ sêlviçps. com Íoín€cimênto de mâtêíiais, peíe
co.íê@o da aslÍutura! dê tabêlã dê basquelo, t-avê dê tulsal, rede de
volêy o grádil pará l'ám9e.

Ípo: Mefloí pr€ço, po. lole.
Rêcêbimênto dos Envêlopês: Àtê es I 3hmmin. do die 0íí I /m 18.
Inirb do Prêgáo: Dia 05/í l20l 6, âs l,lhoomin.
PÍeço márlmo: R$ 16.496,67 (dezêssêi. mil. quatsocsntos ê noventa e

sêis r6áis e so3aônta ê s€lê côntevos).
lnÍoÍÍÍrâçles Complômentaros: podê.ão sEí oblid69 êm horàÍio de

expêdiente nâ PíeíêifuÍa Munlcipal do Nova Sânla Báíbara. sito à Rua
.^-14{elÁ?rc.\8írrxxv.a*i

avtso oE LtctraÇÀo

OERAT


