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OBJETO - Contratação de buffet para atender os eventos
realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08 horas do dia 111O412013 às
07h59min do dia 2410412013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08 horas às 08h59min do dia
24t04t2013.
tNíClO DA SESSÃO DE D|SPUTA DE pREÇoS: às 09:00 horas do dia
24t04t2013.
LOCAL: www.bll.ors.br "Acesso ldentificado no lank - licitações"

DOrAÇÃO -
0B - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
0B 001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - ÍVlanutenção da Secretaria do Bem Estar
Social e do Trabalho;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
2580;
08.002 - Fundo lVlunicipal de Assistência Social;
08.244.0410.2036 lVlanutenção do Fundo tVunicipal de
Assistência Social;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 2860',2870; 2880, 2920.

VALOR MAXIMO
reais).

R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenlro.I 43 3266 1222 - 86.250-000
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social
Estado do Paraná - CNPJ N.o 95.561.080/000'l-60
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coRRrspowoÊructA TNTERNA

DE: SECRETARIA DO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL No 01/2013

PARA: Setor Licitação
DATA
t9l03/2Ot3

ASSUNTO: Licitação Buffet

!:Ls-ll
Data

lrot
'.)'.J \

Vimos por meio da presente, solicitar a Vossa Senhoria a abertura de licitaçâo para

contratação de Buffet para atender eventos realizados pelo CRAS nos meses: maio e outubro do mnente

ano, conforme programação, cardápio e valor por pessoa anexo. lnformamos que será utilizado o recurso

fonte 706 para pagamento.

Desde já agradecemos à disposição de Vossa Senhoria e reiteramos votos de estima e

consideraçâo.

Atenciosamente,

Lucia de Paula

Secretária Mun. do Trabalho e Bem Estar Social

Recebido por:

me natu



Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara
Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social
Estado do Paraná - CNPJ N.0 95.56'l .080/0001-60

ProqramaÇão:

16/05/2013 - Comemoração dia das mães: Vida Abundante na Terceira ldade

com Coffe Break (participantes: 150 pessoas) r I e «, -- .' } I 'c

01/10/20'13 - almoço de ConÍratemizaçâo do dia internacional do ldoso

(participantes: 150 participantes) s1/.io - V 15" uo

003

1211212013 - jantar

(participantes: 1 50 participantes)

Fitos:

o Bolinhos de queijo;

. Coxinhas de frango;

. Kibes e Pastéis

de Confratemização em comemoração ao Natal
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CARDAPIOS

COFFE BREAK

Ássados:

Empada de frango; esfina de carne e sanduiche de presunto e queijo; baguete recheada

com Írios;

Bol a chi nh as am a ntei g a d a s :

Bolachinhas amanteigadas com goiabada e bolachinhas amanteigadas com chocolate

a

a

Bolo

a

Bebídas

Fubá e Chocolate

Chá, Leite, Café e Sucosa

Valor por pessoa: R$ 19,00 (dezenove reais)



004CARDAPIO PARA O ALMOCO

. Saladas: Agridoce, cenoura, alÍace e tomate

. Carnes: fÍango coxa ê sobre coxa

. Assados, costela bovina assada.

. Arroz branco e temperado,

. Escondidinho de batata - recheio de costela bovina,

Responsabilidades do Buffet:

0 Buffet deverá fomecer a alimentaçfu (cardápio relatado), decoraçtu (cor da

decoração a definir), mesas e cadeiras, pratos, toalhas, bandejas, copos, serviço de garçom

Equipe espeçializada e unlformizada:

. Garçom;

. Cozinheiras;

. Ajudante de cozinha,

. Saladas: Agridoce, cenoura, alÍace e tomate

. Cames: frango coxa e sobre coxa

. Assados, mstela bovina assada.

o furoz branco e temperado,

o Escondidinho de batata . recheio de costela bovina

Responsabilidades do Buffet:

O Buffet deverá fomecer a alimentação (cardápio relatado), decoração (cor da

decoração a deÍinir), mesas e cadeiras, pratos, toalhas, bandejas, copos, serviço de garçom

Equipe especializada e uniformizada:

. Garçom;

o Cozinheiras;

o Ajudante de cozinha;

Valor por pessoa: R$ 21,00 (Vinte e um reais)

CARDAPIO PARA JANTAR

Valor por pessoa: R$ 21,00 (Vinte e um reais)
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CORRESPONDENCIÂ INTERNÂ

Nova Santa Bárbara, 04/04 12013

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de buffet para atender os eventos realizados pela
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho.

Senhorita Contadora

Tem esta hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamentária para contrataçáo de buffct para atendcr os eventos realizados
pela Secretaria do Bem trstar Social e do Trabalho, conforme solicitação da
Sra. Luciane aparecida de Paula, Secretária do Bem Estar Social e do
Trabalho, num valor previsLo de R$ 9. 150,00 (nove mil, cento e cinquenta
reais). Foi informado pela Sra. Luciane aparecida de Paula, que será
utilizado rccursos da fonte 706 para pagamento da rcfcrida contrataÇão.

Scndo o que se apresenta para o momento

Atenciosâmcnte,

Dlai
Setor e

Rua Walfredo Bittencourt de Mo(aes 222 Fone 43 206 1222 C N P J N ' 95 561.080/0001-60

t1d k
SotcL aç

E-mailr licitacao@ nsb or qov br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRESPoNoÊucra TNTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida
por Vossa Senhoria em data de 0410412013, informamos a existência de
previsão de recursos orçamentários para contratação de buffet para atender
os eventos realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho,
conforme solicitação da Sra. Luciane aparecida de Paula, Secretária do Bem
Estar Social e do Trabalho, num valor previsto de R$ 9.150,00 (nove mil,
cento e cinquenta reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244 0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do
Trabalho;
3390 39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2580;
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244 0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3390 39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2860',2870:
2880:2920:

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 0410412013

Laurita de z mPos
Contadora/CRC 04 96/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes.222. Fone43.266 1222C.N.P J N " 95.561 .080/0001-60
Nova Santa Bátba? - Pa.aná



É5:=:- PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 007

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0410412013

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Luciane
Aparecida de Paula, Secretária do Bem Estar Social e do Trabalho,
solicitando a contratação de buffet para atender os eventos realizados pela
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho, num valor previsto de Rg
9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotação:

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do
Trabalho;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2580;
08.002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3390 39.00 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2860;2870,
2880:2920;

Conforme informado pela Sra. Luciane Aparecida de Paula
será utilizado recurso federal para pagamento da referida contratação.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha
o parecer jurídico

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosa mente,

Ela eCr st L

Seto e Lici

d

taçQes
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Rua \\ altictlo Bircncoufl dc \loraes. lll (rn 8ôlr0-o(x)-lorc la\í0ll)llara) llll'( \ l'.1 \.95.5(,1.(llto0(X)l-61)
F-rnail r.14.1111!ilr !\'\ L.r - \o\il Srf (a Barhlltil - l'i)rlrrrii
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av Waller Gurmarães da Costa n'512. Fone/Fax (043) 266 1222 - CNPJ N o 95 561 080/0001,60
E-mail p!t!!!!!ltUr !'orn bí ' Nova Santa 8árbara ' Paraná

Origem Dep. Juíídico

Destrno. Setor de LrcrtaÇôes

PARECER JURIDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de 04 de Abnl de 2013. visando emissão de paÍecer sobre o pÍocesso de licitação. referente à

Contrataçâo de Buffet para atender os eventos realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e

do Trabalho, sendo que o valor aproximado e estrmado da contratação será de aproximadamente

R$ I 150,00 (nove mil. cento e cinqüenta reais) e a despesa será suportada com recursos das

Secretarias Municipal do Bem Estar Social e do Trabalho, conforme inÍormação prestada pelo

DepaÍlamento de Contabilidade do Municipio atendendo ao contido no arlrgo 14. da Ler no

8 666/93

Houve a manlfestaÇão do Departamento de Contabihdade do Municipro

rndicando drsponibilidade orçamentária, eslando desta forma. cumprido o disposto no artigo 14. da

Lei no 8.666/93, o qual pÍeceitua que nenhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a

adequada caÍacteflzaÇão de seu objeto e indicação dos recursos orÇamentários para o seu

pagamento. sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe trver dado causa

Dianle do preço máximo e de que se trata de aquisição com recursos do

Governo Federal. é mister dizer que a orientação do Tribunal de Constas da União é que o

procedimento se1a feito por Pregão Eletrônico para o melhor aproveitamento do procedrmento e

sempre garantir a maioÍ competitrvidade e transparêncra possivel. nos termos da legislação em

vigor, ou sela, da Lei Federal no 8.666/93 e Ler Federal no'10 520 e DecÍeto 5.450.

Eoparecer,SM.J

Nova Santa Bârbara. 05 de Abril de 2013

a
OliveirAnge

vog
nsPeretra



009#= PREFEITURAMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitação para as

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informaçÕes, bem como,
considcrando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçào sob a modalidadc de PREGÃO ELETRÔNICO n" O27 l2OL3, quc
tcm por objeto contratação dc buflet para atender os eventos realizados pela
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho, normatização de
proccdimcntos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lci Fcderal n" 10.520, dc
'17 l07 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 21 10611993, Rcpublicada cm
06l07 ll99z1, Decreto Fcdcral n" 3.555 dc 0t3/O8/2000, Dc<:rcto Fcdcral n"
3.697, de 2l l12l2OOO e dcmais lcgislaçr)cs pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O15l2Ol2, designando os
membros da Comissào Pcrmancnte dc Licitaçào e Portaria n' O56/2011,
nomeando o Pregociro e Equipe dc Apoio. C)rdcno quc Extrato do Edital dc
t-icitaçào sc'ja publicadr; no quadro dc Avisos c Edilars dcsta Prcft:itura c
ondc mars <:onvier para quc scja data a dcvida publicidzrde.

Encaminhe - sc
pror idcnr'ia s necessá ria s.

íÀ
Novzr Santa B ara, 08l 04 12013

L

nic ipal

RLra \\ altredo Bittencourt dc Moraes n" lll- Ccntro. I 41. -1266. l:22. I - 86.150-000
\o\a Santa Bárbara. Paraná - ltr - E-mails ]çitac4gl]lr.'hpr.::t.r.br'-y]!r.rr.b.pr.grrr.br'



í:f
!ri' J

i
r

I;1,

F
h,

MUNICIPAL ,;

'r[;l

1

)i,

i.ar
' itil

il
l;'
{!4.
fê§o

i,!
{t
!

,l
,i"

t.
t,

0!.c

N BARBARA,
.!

,.1

!

ii
.!

'1

ENOVA SANTA BARBARÀ,

A
I

:.o

ii
t,

i;
!
,!

ri

MIJNICIPAL D lve, no

t
I
I

usb de su âtrib

z MehrbLo
) Srtplente

em contl' o

- §duar.{o
Zacariai d

membros
t
ii

Art.ld - A Comissao Permanente de Licitação, composta peloslseguintes

t-
ir

Montanher de Souza - CI RC no 27.006.903-3 SSP/PRL

e Abreu Gonçalves - Cl RG n" 2.254.409-8 SSPiPR. :

Miria José Rezende - CI RG n" 9. 170.714-4 SSP/PR.
Lindomar Rezende - Cl RG n" 030.272.149-50 SSP/PR.! i, i

Ptes iden
SUplente

I

t > lúttnbro - abio,'Henriqlüp Gomes - CI RG n" 10.407.423-5 SSP/PR., ,,ii lente Rosa lrumie Tpshima Bignardi - CI RC n" 631.554.439-E7 SSP/PR
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Art. 2" - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições

Nôya Santa Bárb ço 2.012.
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Rua Wàlfredo B enqoirrt lvloàet n" 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Sú,ta
-.8-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - Site - wrvw.nsb.pr.gov.brBárba Far;ina .
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PREFEITURA MUNICIPAL

BSTADODOPAR.ÀNÁ

011
]IOVA SANTA tsARBARA

.s.

REWTIM

+-
NOMEAR

, Art.l" - A ComiOsm df prog[o,.composh pelos seguintos menbros:

) Pregoeiro - Iduudo Iylontrnhcr Oe bouza - CI RG no 27.906,903-3 sSp/pRi.

) §uplonte - Zrcerlu de Abrcu Gonçrtvcr - CI RG n, 2.254:409.8 SSp/pR

) Equipo do Apoio - Elrlne ctlrüirr Lhdltk - cI RG no 9. 144.227.2 ssp/pR

D §uplcnte - Rora L-unlo Tuhrna Brgnrrdt - cI RG no 63 1.554,439.82 ssp/pR

) F4uipo do Apriio - Mrrta Jdré Rezcnde - CI RG p' í. 170.? 14.4 SSp/pR,:

) Suplente - lJndomrr Rncfde - CI RG no 030.222.149-50 SSp/pR"

AÍt, 2o - Estg poÍt0ÍiB ontrB 6m vlgor noote data, rovogadas as dirposiçõcs
em contrario.

Now Santai áúarq, 26 do setembro de 2,011.

OPREI.ETTOMTJNI
uso do-nror uribuiçQeo legois:

DENOVA SANTABÁRBARá5 rosolve, no

13.3266.nn,@ . 86350{00 - Novs sFtrta

+
I
,
Í

i

i

i

ii
i

P

tt'l:ii
do üroÍNls

Pmú-E-B.mll - §lt*. www-urb,or.soy.br

n

I

hr
D,J
r$l

llr

lI
t'

ir

I



PREF EITU RA IVl U N ICI PAL
ãà;-: NOVA SANTA BÁRBARA

012ESTADO DO PAR,,\NA

Ircltacao@_1sp pr qov br ou

AV|SO DE LtCTTAÇAO
PREGÃO ELETRÔNtCO N.O 02712013

Objeto: Contratação de buffet para atender os eventos realizados pela
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08 horas do dia 1110412013 às
07h59min do dia 2410412013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08 horas às 08h59min do dia
24104t2013.
lNíclo DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia
24t04t2013.
LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"

VALOR MAXIMO - R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais).

lnformaçoes Complementares: Poderá ser obtidas em horário de expediente
na Prefeitura lvlunicipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt
de lVloraes, 222, pelo fone (0 xx 43. 32661 222, ou ainda por E-mail

pelo site www.nsb.pr qov.br

Nova Santa Bárbara, 0810412013

&
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria 05612011

Rua \\ alÍicdo Bittencoun dc i\loraes n" lll. Centro. I l.j 1166.1lll. . . - 86.150-000
\ora Sanla Brilbara- Paraná - L- - E-mails li.ituca.)ir n.lr.pr.1,'r.hr - \\\\\\.n\
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NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ
..]:-

Assessoria Jurídica

Ref. Pregão Eletrônico n" O27 12013 - Contrataçào de buffet para
atender os eventos reaLizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do
Trabalho

O presente Processo, bem como o trdital convocatório
atende às exigências da Lei Federal n" 10.520, de 77 lO7 l2OO2, Lei
Federaln" 8.666, de27 l06 11993, Republicada ern06 l07/1994, Decreto
Federal n' 3.555 de OB l08/2OOO,, Decreto Federal no 3.697 , de
2l I 72 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara 20t3

Arg,
SSCSSOTA urldic

li*r,

Sereira

a
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA. EStAdO
do Paraná. através do Pregoeiro. designado pela portaria no
056/2011, torna públtco, para o conhecimento dos interessados, que
fará realtzar licitaÇão na modatidade de PREGÃO ELETRôNICO, do
tipo Menor Preço, Por lote, para a contratação de buffet para
atender os eventos realizedos pela Secretaria do Bem Estar
Social e do Trabalho, conÍorme descrito no Anexo I do edital.

E: TPI a tr, , PnEgrJx 0,? 4
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 2712013.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal no 10 520, de 17 de lulho de
2002 e Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidrariamente. a Lei Federel no 8 666 de 21
de junho de 1993. com as alteraÇões posteriores

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08 horas do dia 11104120í3 às 07h59min do dia
24tO4t20',t3.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08 horas às 08h59min do dia 241O412O13.
tNicto DA SESSÃO DE DTSPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia24to4t2o13.

LOCAL: www.bll-orq-br "Acesso ldentificado no link - licitações"
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF)

OBJETO - Tem por objeto o presente Edrtal de Pregáo Eletrônico para contratação de bufÍet
para atender os eventos realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho
conforme descrito no Anexo I do edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07

ANEXO 08

ANEXO 09

ANEXO 1O

Descrição do Objeto

Minuta do Termo do Contrato

Exigências para Habilitação

Ívlodelo de Declaração de ldonerdade

Modelo de declaração de fato superveniente rmpedrtivo de habilitação

Modelo de declaração de lnexrstêncra de empregado menor no quadro da
empresa empregadora
l\ilodelo de carta proposta para fornecimento do obleto do Edital

Procuração nomeando repíesentante Legal

Declaração de enquadramento no regime de tributaÇão de tvlE/EPP

Frcha técnica descritiva

1
,]

DrsPosrÇoES PRELTMTNARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condiçôes de segurança - criptografia e autenlicaÇão - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçôes) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Municipio de Nova Santa Bárbara.
denominado Pregoeiro. medrante a inserÇão e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônrca da Bolsa de
LrcrtaÇÕes e Lerlões do Brasil (www bll orq br

12

13 O presente edital se submete integÍalmente ao disposto nos artigos 42. 43. 44.45 e 46 da
LC 12312006. atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para
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2
efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

21 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a dala e horário para
rnício da drsputa.

3 CONDIÇÔES PARA PARTICIPAçÃO

Poderão particrpar desta Licrtação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no Pais, que seJa especiallzada no objeto desta licitaÇão e que satrsfaÇa
todas as exigências, especificaçóes e noÍmas contidas neste edrtal e seus anexos,

31

32 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentaÇão exigida para o respectrvo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil:

3.3 E vedada a participaçáo de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas

J4 Não poderá partrcrpar da licitaÇão a empÍesa que estiver sob falêncra. concordata.
concurso de credores, dissolução, lrquidação ou que esteja suspensa de lrcitar e/ou
declarada inrdônea pela AdministraÇão Pública ou impedida legalmente

35 Para partrcrpaÇão na licitaÇão, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Lerlões do
Brasil. teleÍone: (041) 3042-9909 - até horário fixado neste edital para apresentaÇão da
proposta e início do pregão

36 A participação no pregão está condrcronada obngatonamente a inscnÇão e credencramento
do lrcrtante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir

as exigências do Edrtal, bem como outorgando poderes específicos de sua ÍepresentaÇão
(direta ou Indireta) no pregáo coníorme modelo do ANEXO 08.

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificaçôes do objeto da licitação em
conformidade com o ANEXO 10 "Se a ficha técnica descritiva conter a identificação da
empresa participante, implicará na desclassificação da mesma"; e

c) inserção no sistema do valor inicial do lote

37 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitaçóes e Leilôes do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos
custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei n'10.52012002

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaração constante no Anexo 09 para Íins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no
campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do
Anexo 10, o seu regime de tributação para Íazer valer o direito de prioridade do
desempate. Art. 44 e 45 da LC 12312006.
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4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

41 O certame será conduzido pelo Pregoerro, com o auxílio da equipe de apoio. que terá. em
especral as seguintes atnbutÇões.

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

menor pÍeço;
g) veriÍicar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar.
h) declarar o vencedor,
i) receber. examrnar e decidir sobre a pertinêncla dos recursos,
j) elaborar a ata da sessão com o auxilio eletrônico;
k) encamrnhar o processo à autoridade superior para homologar e autonzaÍ a contrataçáo,
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de

penaltdades previstas na legislaÇáo.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇOES DA BOLSA DE LICITAçOES E
LEILOES DO BRASIL

4.2 As pessoas juridicas ou firmas indivrduais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 3.6 "a", com frrma reconhecida operador
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias assoctada à Bolsa de
LicrtaÇões e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de LicitaÇóes e Leilões do Brasrl,
atribuindo poderes para formular lances de preÇos e praticar todos os demais atos e
operações no srstema de compras do site. www.bll.orq.br

43 A particrpaÇão do licrtante no Pregão eletrônico se dará por meto de corretora contratada
para representá-lo, ou drretamente pela BLL. que deverá manifestar em campo próprio do
sistema. pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilrtação
previstas no Edital

44 O acesso do operador ao pregão, para eferto de encamrnhamento de proposta de preço e
lances sucessrvos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévta
definição de senha privativa

45 A chave de rdentificação e a senha dos operadores poderão ser uttlizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitaÇão do credenciado ou por tnicrattva
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

46 E de exclusiva responsabilidade do usuárro o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transaÇão efetuada diretamente ou por seu representante. não cabendo a Bolsa
de Licitações e Leilóes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevrdo da senha, ainda que por terceiros,

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

47

PARTICIPAÇAO
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48 A participaÇão no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado (operador direto, ou da correlora de
mercadorias) e subseqüente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento
da proposta de preÇos, exclusivamente por mero do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.

49 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico duranle a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservància de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do
seu representante,

4.10 Qualquer dúvrda em relaÇão ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo número (41 ) 3042-9909, e-mail. contato orq.br. ou através de uma corretora debl
mercadorias associada

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO OOS LA'VCES

A partir do horáno previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento
da proposta inicial de preço, terá inícro à sessão pública do pregão eletrônico. com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliaÍ a
aceitabilidade das propostas;

E: T -t, -, tL':' F-Fi.qtltA
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4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente rnformado de seu recebrmento e respectivo horárro de registro e valor.

4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado.
desde que seja rnÍerioÍ ao seu último lance ofertado e diíerente de qualquer lance válido
para o lote.

414 Náo serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primerro lugar.

4.15 Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no edital. O
descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante;

4.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de lances;

4 17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes seÍão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais partrcrpantes;

418 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorTer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico o srstema eletrônrco poderá permanecer acessível aos lrcrlantes paÍa a
recepÇão dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível. sua atuação no certame.
sem preluízos dos atos realizados,

419 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão
Eletrônico seÍá suspensa e terá rernício somente após comunrcação expressa aos
operadores representantes dos participantes através de mensagem eletrônica (e-mal)
divulgando data e hora da reabertura da sessão,
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420 A etapa de lances da sessáo pública será encerrada mediante aviso de íechamenlo
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01
(um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico.
findo o qual será aulomaticamente encerrada a ÍecepÇão de lances, não podendo, em
hrpóteq-e alguma, as empresas apresentarem novos lances, (FECHAMENTO
RANDOMTCO)

4 20 1 Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu
valor mínimo de lance a ser ofertado, evrtando assim cálculos de últrma hora, que poderá
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

421 Facultativamente o Pregoeiro poderá encerÍar a sessão pública medrante
encamrnhamento de aviso de fechamento imrnente dos lances e subseqúente transcurso
do prazo de trinta mrnutos, findo o qual seÍá encerrada a recepÇão de lances. Neste caso,
antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônrco
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preÇo,
para que sela obtido preço melhor, bem como decidrr sobre sua aceitação,

4 22 O sistema informará a proposta de menor preÇo (ou melhor proposta) imediatamente após
o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociaÇão e decrsão pelo
pregoeiro acerca da aceitaÇão do lance de menor valor,

423 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente adequada ao
lance final. discriminando o preço, e os documentos relativos à hebilitação, solicitados
no Anexo 3, e Anexos,4, 5,6 e 7 deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no
regime ME/EPP enviar também o Anexo 9). em até 03 horas após a finalização da etapa
de lances. para o FAX (43) 3266-1222 ou para o email lrcrtaÇão@nsb. pr ctov br. O orrgrnal
ou cópras autenticadas, deverão ser encaminhados no prazo máxrmo de 03 (três) dras
úters. contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços,
para a Prefeitura lvlunicipal de Nova Santa Bárbara localizada na Rua Walfredo Brttencourt
de ÍVloraes. 222 - Cenlro - Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. Fone 43-3266-
1222 Responsável pelo recebimento. Elaine Cristina Luditk. O não cumprimento do
reÍerido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se
assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se
estiverem de acordo com o solicrtado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto
o ptazo pata manifestação de intenção de interposiÇão de recurso;

424 A sessão pública fica suspensa,ou seja, permanece em fase de classificaçáo/habilitação
até o recebimento da documentação orrginal dentro das condições dispostas no item 4 23.
Será rnformado no chat o horário e a dala exata em que se continuarão os trabalhos,

425 O não cumprrmento do envio dos documentos de habrlitaçâo dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 1í.2, deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqúente,

426 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o foÍnecedor desatender
às exrgêncras habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitaÇão do participante. na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para
que seja obtido preço melhor;

4.27 Caso não sejam apresentado lances. será verificada a conÍormidade entre a proposta de
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menor preÇo e valor estimado para a contrataÇão,

Constatando o atendimento das exrgênoas fixadas no edital. o objeto será adludicado ao
autor da proposta ou lance de menor preço,

Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
12312006, o Preqoeiro aplicará os critérios pera o desempate em Íavor ME/EPP. Após
o desempate, poderá o preqoeiro ainda neqociar um melhor preÇo caso ela não
atinia o valor de referência definido pela administraÇão pública.

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupóe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edrtal. O Licitante
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,

Na frcha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprro as
ESPECIFICAÇÕES e quando for o caso, informar se a empresa e ÍrilE/EPP. A não
inserção do arquivo com a proposta ou informações contendo as especiÍicações,
implicará na desclassiÍicação da Empresa, face à ausência de informação suficiente
para classificação da proposta;

Na proposta escrita, deverá conter

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

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais.

c) Especificação completa dos serviços oferecidos conforme descíto no ANEXO 01, deste
edital,

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

019

428

4.29

5
5

5.2

5.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01

54 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
públrca do Pregáo,

5.5 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informacão desse reqime
fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 10) sob pena do licitante enquadrado
nesta situaÇão não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o
desemDate, conÍorme estabelece a Lei Comolementar 123/2006:

6 PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até três dias úteis, a documentação referente à
habilitaÇão e demais anexos. juntamente com a Proposta de Preços escrita. com os
valores oferecrdos após a etapa de lances, em 01 (uma) via. rubrtcada em todas as folhas
e a últrma assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de
habtlttaÇáo, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. contendo Razão
Social CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica lnscrição Estadual, endereÇo
completo. número de teleÍone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo
estrpulado no item 4 24, deste Edital'

61
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74

72
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6 5 Serão desclassificadas as propostas que

6 51 Contrverem qualquer lrmitaÇão ou condição substancialmente contrastante com o presente
edrtal, ou seja, manifestamente inexeqüívets, por decisão do Pregoeiro,

6.5.2 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, pÍevalecerão estes
últimos

CRITERIOS DE JULGAMENTO
Para Julgamento será adotado o crrtério de Menor Preço, Por lote, observado o prazo
para fornecimento, as especificaÇôes técnicas, parâmetros minimos de desempenho e de
qualidade e demais condiÇões definidas neste edital,

1

7
7

Atendidos lodos os reqursitos, será (ão) consrderada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
oferecer (em) o Menor Preço, Por lote.

Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos
inerentes a prestaÇão dos serviços e até sua entrega no local fixado neste Edital.
Serão desclassifacades as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor,

Em atendimento ao disposto no Capitulo V da Lei Complementar no 123/2006, serâo
observados os seguintes procedimentos:
Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance náo liver stdo ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identrficar que houve
proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte rgual ou até
5%(cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será pÍocedido o seguinte

a) a mrcroempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será convocada
pelo sistema eletrônrco, via chat" de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de
5(cinco) mrnutos após a convocaÇão, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, situaÇão em que. atendidas as exigências habilitatórias. sera
adludicada em seu favoT o objeto do pregáo,
b) no caso de empate de propostas apresentadas por mtcroempresas ou empresas de
pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o sistema
realtzará um sorteio eletrônico entre elas para que se identiÍique aquela que primeiro será
convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea 'a"
c) não sendo vencedora a microempresa ou empÍesa de pequeno porte mais bem
classiÍrcada, na forma da alinea ' a"' anterior, serão convocadas as remanescentes, quando
houver, na ordem classifrcatória, para o exercícro do mesmo direito;

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação. veriíicando a sua
acertabilidade e procedendo a sua habilitaÇão. Se for necessárro, repetirá esse
procedimento. sucessrvamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
Edrtal

7 .2 2 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem I 2 1 , o objeto licitado
será adyudrcado em favor da proposta origrnalmente vencedora do certame, desde de que
atenda aos requisitos de habilitaÇão.

O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for
o caso, após negociação e decisáo pelo Pregoeiro acerca da aceitaÇão do lance de menor
valor
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Ocorrendo a situaÇão a que se referem os subitens 4.26 e 4 27 deste Edital, o Pregoerro
poderá negociar com a licitante para que seJa obtido melhor preÇo;

Da sessão o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos
do procedrmento e as ocorrências relevantes

HABTLTTAçAO
Coníorme ANEXO 03

IMPUGNAÇAO AO EDITAL E RECURSOS
Não serão conhecidas às impugnaÇóes e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscfltos por representante não habtlitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente:

Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisóes do Pregoeiro poderà
fazê-lo através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriars no prazo de 3 (três) dias
úteis Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual
número de dras, que comeÇarão a correr do término do prazo do recorrente,

A falta de manifestaÇão imediata no momento e tempo estipulado duÍante a licitação e
motivada importará a preclusão do direito de recurso;
Não será concedrdo ptazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando náo justificada a intenÇão de rnterpor o recurso pelo proponente,

I
8.1

3l

93

9.4

I
o

9.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo,

96 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
aprovertamento.

9.7 Os recursos deverão ser enviados em duas vlas Uma vta oriqinal deverá ser
encaminhada para a Prefeitura [\/unicipal de Nova Santa Bárbara, no endereço. Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, selor de licitaÇão, esta via deverá estar em papel
timbrado com o nome da empresa, as razóes do recurso e assinatura do representante
leoal ôata o ue ossa ser anexada no rocesso-. Junto com este documento oriD o o inal

10.

101

deverá ser enviado também uma cópia por e-mail lrcitacao@nsb. pr. qov br

DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento de quaisquer das obrigaÇões descritas do presente instrumento poderá
ense.;ar abertura de processo admanistratrvo, garantido o contraditório e a ampla defesa,
com aplicação das sançôes constantes na minuta do contrato, de acordo com o capítulo lV
da Ler 8 666/93. além do art 7o da lei 10.520102. adiante transcrito.

lmpedimento de licitar e contratar com a Unrão, Estados, Distrito Federal ou Municípros e
descredenciamento dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o incrso
XIV do art. 4" da Lei 10.520102, pelo prazo de até 05 (crnco) anos, sem preluZo da multa prevrsta

em edital e das demars cominaçoes legais, caso a empíesa, convocada denfo do prazo de valdade da sua
pÍoposta. não celebrar o confato, deixar de enbegar a documentaÉo exrgda ou apresentar doomentaÇão
Íalsa para o certame, náo mantri/(er a proposta, mrnportar€e de modo inbôneo ou mrneter íraude fscal

A reincrdência na recusa em manter a proposta e/ou efetivar a contratação. após
adjudicação, frustrando o objeto licitado, ensejará aplicação da penalidade de impedrmento
de hcitar e de contratar com a Administração Pública por até 03 (três) meses.

Rua \\rllrc.lo BItcncoun dc \loraer n''22]. (cntro- 8 .11 1166 1122.. . - [tí) ]5(l-l)0(l \o\â Sirntr ll rhmr. PaÍana- = - [-trails !t r1q1,,,r I'1. nr'.lro\ Lú- §\\\\ r).1'I r,\ l,:
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10 3 Pela recusa em assinar o instrumento contratual nos moldes e prazos especificados. a
licitante vencedora estará sujeita a aplrcaÇão de multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total contratado.

104 As multas impúadas à Contráada orjo montante se1a supenor ao mínimo estabelecilo pelo Ministáio da
Fazenda e não pagas no prézo concedido pela AdministaÉo, serão inscÍitas em DívíJa Ativa da União e
cobradas mm base na Ler 6.830180, sem prejuÍzo da mneÉo monetária pelo IGP-[trl ou or.rfo índice qLre

porventura venha a substitu í-lo.

11.
11 .1

12.
12 1

13.
131

14
14 1

í5
151

FORMALIZAÇAO DO PROCESSO
Homologada a licitação pela autondade competente, O ltilunicípio de Nova Santa Bárbara
Íirmará contrato específico com o Proponente Vencedor visando à execuÇão do objeto
desta licitação nos termos da minuta anexo 02 que rntegra este Edital,

11 2 O proponente vencedor lerá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partrr da
convocaÇão, para assinar o Contrato, quando deverá compaÍecer à Prefeitura tvlunicipal
srto a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. 222 - Cenlro - Nova Santa Bárbara/PR.
poderá ser prorrogado uma vez por igual periodo quando sohcrtado pelo proponente
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado. aceito pelo
Í\/unicípio de Nova Santa Bárbara.

113 A recusa rnjustrficada do concorrente vencedor em assinar a ÍVlnuta do Contrato dentro do
prazo estabelecido no presente lnstrumento. o sujeitará à aplicação das penalidades
prevrstas nos itens 111 e 112, deste Edital, podendo a Contratante convidar
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a
sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitaçáo, para celebraÇão do
Contrato,

A despesa com a presente licitação correrá à conta da Dotação.08 - Secretaria do Bem
Estar Social e do Trabalho; 08 001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244 0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Socral e do Trabalho.
3390.39 00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 2580, 08.002 - Fundo
Municipal de Assistência Social, 08.244.0410.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de
Assrstêncra Social. 3390 39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica. 2860.
2870 2880 2920

REAJUSTAMENTO
Os preços oferecidos serão irrealustávers,

PRAZOS E CONDIÇOES DE EXECUçAO DO OBJETO
O contrato terá vigência por 08 (oito) meses, entrando em vigor logo após a assinatura do
mesmo, podendo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes

12 2 Os serviços deverão ser prestados nos locais a serem informados pela Secretaria do Bem
Estar Social e do Trabalho

123 Os serviços ao serem executados deverão estar em conformidade com o que Íoi solicitado
no edrtal.

PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, após a prestação dos serviços. em até 30 dias após o protocolo

da NF/Fatura,

13.2

orsPosrÇoES FrNArs
A presente licitaÇão não importa necessariamente em contrataÇão, podendo o Municipio

liLrr\\ilticdoBrrrcncouÍdc\'Íoraesn'll2.Ccnrro.8l'j.-'1266 llll...-86 15(l-0{)0\o\.1 Sanri Bárharx. Pllrana - Q - l'-
mails l1çitLru, ,r L.Lr trr .:,,r lrr - rr rr l rr.h lr l,r h:
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15 8

de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público.
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegahdade, de ofÍcio ou por
provocação medrante ato escrito e fundamentado disponibilizado no srstema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Àrlunrcípro de Nova Santa Bárbara poderá.
ainda prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura,

15 2 O proponente é responsável pela fidelldade e legitimidade das lnformaÇÕes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da lcrtação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informaÇôes nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado. ou. caso tenha sido o
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis;

15.3 E facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da lrcitação,
promover diligências com vrstas a esclarecer ou a complementar a instruÇão do processo.

15.4 Os pÍoponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassif icação/inabilitação.

15 5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente. desde que seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
da sua proposta,

15 6 As normas que disciplinam este Pregáo serão sempre interpretadas em favor da ampliaÇão
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contrataÇão,

As decisóes referentes a este processo licitatórro poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou. ainda.
medrante publicação no Drário Oficial do Estado,

A participação do proponente nesta licitação implica em aceitaçáo de todos os teÍmos deste
Edital,

15 I Não cabe à Bolsa de LrcitaÇões e Leilóes do Brasil qualquer responsabilrdade pelas
obrigaÇões assumidas pelo fornecedor com o licrtadoí em especial com relação à forma e
às condições de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociaÇão realzada.

1 5.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questôes .judiciars resultantes deste Edital
será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que está
vrnculado ao Pregoeiro.

1 5.1 1 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de ths00 às 1 7
s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo
Bittencourt de Ítilores, 22, cenÍo, Nova Santa Bárbara. Paraná para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados.

15 12 A documentaÇão apresentada para fins de habilrtaÇão da Empresa vencedora fará parte
dos autos da hcitaÇão e não será devolvrda ao proponente

15.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervenrente que rmpeça a
rea\zaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
pnmerro dra útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,

nrails ltt lrr..r,,,r r:',. lt -L'\ L't - § \r \ ir.l' j)r !ir '
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desde que não haja comunicaÇão do Pregoeiro em contráno

'15 14 Os preÇos cotados deverão ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais após
a vírgula. no valor máximo deste edital de R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinqüenta
reais)

15 15 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação
pertinente.

Nova Santa Bárbara, 0810412013.

,fr
Eduardo ruoÉánner de Souza

Pregoerro
Portaria n" 056/201 1

Lu da de Paula
Secretaria d Bem star Social e do Trabalho

ANEXO I- DESCRIÇAO DETALHADA DO OBJETO

TERMO DE REFERÊNCIA

I{ul \\ allici.lo Brttcncou(dc \lomcs n" ll2. Ccntro. S .ll 1166.llll.- .-86 1i(lt)(ll) \o\a Sxnlâ lliirhara- Paraná- Ç -[-
mtrils lrqrt41q1rr'[p1 l,Q - s t5.n.lt 1, rr'' i,r
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1 - OBJETO

1.1 -A presente licitaÇão destina-se à contratação de buffet pera
realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho,
características descritas neste Termo de Referência e demals anexos

atender os
de acordo

eventos
com as

2 - DAS ESPECTFTCAçoES E CARACTERISTTCAS DO OBJETO

LOTE:1-Lote001
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

(por
pessoa)

Preço
máximo

total

5004 COFFE BREAK
CARDAPIO:
Fritos Bolinhos de queijo.
Coxinhas de frango; Kibe e
Pastéis.
Assados. Empado de frango,
esfirra de carne e sanduiche de
presunto e queijo, baguete
recheada com frros.
Bolachinhas amanteigadas.
Bolachinhas amanteigadas com
gorabada e bolachinhas
recheadas com chocolate.
Bolos: Fubá e Chocolate.
Bebidas: Chá, Leite, Café e
Sucos.

150.00 UN 19,00 2 850.00

TOTAL 2.850,00
LOTE:2-Lote002
Item Código

do
produto/

Nome do produto/serviço uantidade Unidade Preço
máximo
(por
pessoa)

Preço
máximo

tal
ervrço

1 5005 JANTAR E ALMOÇO
CARDÁPIO:
Saladas. Agridoce, cenoura,
alface e tomate.
Carnes. coxa e sobrecoxa
Assados: costela bovina assada,
Arroz branco e temperado
Escondidinho de batata (rechero
de costela bovina),

300 00 UN 21,00 6 300 00

TOTAL 6.300,00

PROGRAMACAO DOS EVENTOS:
16/05/2013 - Comemoração do Dia das t\/ães: Vida Abundante na Terceira ldade com Coffe Break
(partrcrpantes l50 pessoas).

O'111012013 - Almoço de ConfraternizaÇão do Dra lnternacional do ldoso (participantes: 150

l{ur \\irltic(lo Llittcncourl Lle Vloracs n"222. Ccntro- Ê.ll 1266 1212.:-86.15(rÍ)00\orlSirnlirlliirhrra.l'aranii E,l.-
nlirtls !c11qr1],r r;lrlr-ror L:r - rrti\ rr.l,l,r ro\.r
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pessoas)
1211212013 - Jantar de ConfraternizaÇão em comemoraÇão ao Natal (partrcipantes. 150
particrpantes).

CARDÁPIOS PARA O COFFE BREAK
Fritos: Bolinhos de queilo, Coxinhas de frango, Kibe e Pastérs
Assados: Empado de frango; esfirra de carne e sanduiche de presunto e que1o, baguete
recheada com frios
Bolachinhas amanteiqadas: Bolachinhas amanteigadas com gorabada e bolachinhas recheadas
com chocolate
Bolos: Fubá e Chocolate.
Bebidas: Chá, Leite, Café e Sucos

CARDÁPIO PARA O JANTAR E ALMOÇO

Seladas: Agridoce, cenoura, alface e tomate
Carnes: coxa e sobrecoxa assados, costela bovina assada,
Arroz branco e temperado,
Escondidinho de batata (recheio de costela bovrna),

Respo nsa bilidades do Buffet:
O Buffef deverá fornecer a alimentaÇão (cardápio relatado), decoraÇão (cor da decoração a

defrnir). mesas e cadeiras, pratos, toalhas, bande;as. copos, serviÇo de garçom.

Eouioe esoecializada e uniformizada:

Garçom,

Cozinheiras,

Ajudante de cozrnha,

ANEXO 02. MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

O MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob n.o 95.56'1 080/0001-60, com endeÍeÇo a Rua Walfredo Brttencourt de Ít/oraes. 222.
centro, Nova Santa Bárbara, Paraná , representado por seu PÍefeito Munrcrpal Sr. Claudemir
Valério. brasileiro, casado, CPF sob o n.o , portador da Carteira de ldentidade sob o

Rua \\ allicr.lo Bitrcncou|r dc \'loraes nolll- Ccrtro- Íl.11 l166 lll2. l-li6 l)(1-ÍxÍ) \o\ u Srrrlit Bárhara- Paranr'l - Ç - F-
mails - Irütlie,r ri n'iur tl\\.ltr - \\ \r \\ r).1, f ! r,rll
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no SSP/PR, a segurr denomrnado CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ no XX XXX XXX/XXXX-XX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada pelo (a) SenhoÍ (a)

com sede na
xxxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX. XXXXXXX. residente e domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX portador da
Cl com RG sob o n.o XXXXXX e CPF sob o n o XXXXXXXXX, a segutr denominado
CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de lrcrtaÇão
Pregão Eletrônico No 2712013, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos, as disposiÇões de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obrrga-se a prestar à CONTRATANTE Serviços de Buffet para atender os
eventos realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho. tudo conforme
especificado no edital convocalório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n." 2712013.

cLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇAO DOS SERV|ÇOS
Os serviços objeto deste edital deverão serem colocados a disposição da empresa contratante.
conforme programação dos eventos a seguir:
16/05/20í3 - Comemoração do Dia das Mães: Vida Abundante na Terceira ldade com Coffe Break
(pa rtrcrpantes. 150 pessoas).

0111012013 - AlmoÇo de Confraternização do Dra Internacional do ldoso (participantes 150
pess o a s)

12112120'13 - Jantar de Confraternização em comemoração ao Natal (participantes 150
participantes).

Parágrafo único - Os serviços deverão ser prestados nos locais a serem informedos pela
Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integÍante deste conlralo os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico No 2712013 - 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 suficrentes para, em conjunto com este contrato,
defrnirem seu objeto e a sua perfeita execução.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou drvergências entre os anexos e este contíato, vale
o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as
atas de reuniões e/ou termos adrtivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraÇôes
de qualquer condrÇão contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legats
das partes

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO
Para o fornecimento do obleto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar
à CONTRATADA o valor total de R$-

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá após a execução dos serviços cotados em até o 30 dias, mediante a
apresentação da nota fiscal/fatura e logo após a aceitaÇão da nota pela secretaria sohcitante
lanÇada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo fixo e irrealustável.

ParágraÍo Unico - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao alustado na Cláusula Quarta

ntails lr. taerrrra n.i. nl !\r! hl _ \\\\\\ l.l ,r ,,,,
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CLÁUSULA SEXTA - Do PRAZO DE VIGÊNCIA.
O contrato terá vigêncra por 08 (oito) meses, entrando em vigor logo após a assinatura do
contrato. podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA _ DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obnga a prestar garantia de que os serviços serão preslados de acordo com
as especificações do edital, podendo ser rejeitados e substituídos de imediato, caso não atendam
as especiÍicações deste contrato.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser delerminada por ato unilateral e escrito da AdminrstraÇào, nos
casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável. por
acordo entre as partes, mediante autorizaÇão escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
AdministraÇão.
Parágrafo Unico - Ouando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato. além de multa
de 200/o (vrnte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica
suJerta 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 sela promovrda a reabrlitaÇão perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente
ressarcir a Administração pelos preluízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no contrdo na letra "b".

CLAUSULA NONA - DAS SANÇOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contÍato
motrvado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral
Sem prejuízo das drsposiçôes anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal pelo valor de
20% (vinte por cento) da avença

CLÁUSULA DECIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotaÇão orçamentária havida pela
conta no

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DO FORO
Frca 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.
E, por estarem justos e acertados. firma o presente contrato. em 03 (três) vias de igual teor. na
presenÇa de duas testemunhas.

E !T uLir_l tr| F.LR.qlll.q

Nova Santa Bárbara, I l_

RrLrr \\ altirdrl Biuclcourl rlc \'loracs rl'122. Ccrrtl,o. Ê-ll. -i166 Illl. - 86.150-(x)() \o\r \irnt1l llárhair- Parânri - u - E-

CONTRATANTE CONTRATADA
ANEXO 03 - DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITAçAO

1, HABILITAÇAO JURIDICA:
1.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alteraçóes,.t
.1 2 Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que apÍovou o estatuto social em vigor e a

nrails lititlc.rlr,rrr.l..nr lL!\-l,r- \\\\\ r.h ,,\ r]
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ata da Assembléaa Geral que elegeu seus adm inistradores, comprovadas por meio de publicação
legal
Observações:
a) Na apresentaÇão do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver. deverá
constar além da denomrnação social. a identiÍicação do ramo de atividade da empresa, que
deverá ser compatível com o objeto licitado

2 REGULARIDADE FISCAL:
2 1 Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão Conlunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à --''
Dívida Ativa da União),
b) Com a F azenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgào da /
Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a F azenda tt/unicipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da z
Secretana da Fazenda Municipal).
d) Com a Seguridade Social - Certidão Negativa de Débito - CND com o INSS./
e) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade do /
FGTS - CRF,
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).,/
2 1 1. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o que

dispoe a Lei Complementar Federal 12312006
212 Caso o licitante querra se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar
Federal de n" 123/2006. deverá apresentar na sessão de licrtaÇão Certidão Simplificada da
Junta Comercial conforme a lnstrução Normativa de no 103/2007 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio, além de frrmar declaração conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura,
comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte. (modelo ANEXO 09).

2 2 A prova de regularidade deve ser integral não se admitindo regularrdades parciais ou
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administraçôes fazendárias dos
entes ou órgãos rndrcados

3 QUANTO A REGULARTDADE FTSCAL E TRABALHTST A lLEt 12.44Ot2011\.
31 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de rnexistência de débitos
rnadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452,
de 1" de maio de 1943 (NR).

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

5 DECLARAÇAO DE IDONEIDAOE
5.1. Documento declarando que o licitante náo foi declarado rnrdôneo para licitar ou contratar com /
o poder público em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

5. DECLARAÇAO DE FATOS IMPEDTTTVOS

6.1 . Declaração de rnexistência de Íato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo /
proponente. assrnada pelo representante legal da empresa. conÍorme modelo no ANEXO 05.

E! Trlrn t,, , F s.F'.!.lrP

I{Lra \\ ll1icilo Brttencolll(lc \loracs n" lll- Clentro. I ll. 1166 llll.---86.1j00í)0\o\rsirnrl[Jri|hara.Paraná-E-F.-
rnâils licirir..i,, r/ [:h lr =

,,\ l,' - \\ \, .\ .1.
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Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administraçâo ou publicação em
órgão de imprensa oficial. Os documentos deveráo estar em plena vigência. ficando, porém, a
critério da Comissão solicitar as vias originars de quarsquer dos documentos, caso haja
constataÇão de fatos supervenientes. A aceitaçáo das certidôes, quando emitidas através da
lnternet, ficam condicionadas à verificaÇão de sua validade e dispensam a autenticação

Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentaÍ documentaçâo
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da Lei
Complementar 123|2OOG de 15 de dezembro de 2006.

Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional) apresente
Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 02 (dois)
dias, contados do momênto em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei
Complementar 12312006 de 1 5112120O6.

A não regularização de documentação, no prazo previsto no & 1o da Lei Complementar
12312006 de '15 de dezembro de 2006, implicerá decadência do direito à contratação sem
prejuízo das sançôes previstas no Artigo 81 da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à administração convocar os licitentes remanescentes na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ANEXO 04 - DECLARÂÇAO DE IDONEIDADE

PREGAO ELETRONICO N' 27 12013

Rui \\ rlliedo Binencorrn dc \'Íoraes no 122. ('cnlro. t -ll. l166.l2l 2. = 
- 86.150-(xx)\orr Santrr l:|iirhara. Paraná- E - E-

rirrr r.l. pr r, r 'mail\ l a lirr:l(, r/ r'h ,,r l.r -
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Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N." 2712013, rnstaurado por este município, que não
estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

,em de de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato socrcl ou procuração com poderes especiflcos,)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 05 - DECLARAÇAO DE INEXIS NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO N" 2712013

Rua \\'alli edo Birtencoun dc \,loraes no 222. Centro- I 13. 1166. 1122. = 
- 86.250-(x)0 \o\ ír Sant0 Bárbara. Paraná - E - L-
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(Nome da Empresa). CNPJ/[\,4F No (000), sediada (EndereÇo Completo), declara, sob as penas da
Ler. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

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

ANEXO 06 - DECLARAÇAO DE tNEX|STENCTA DE EMPREGADOS MENORES

PREGAO ELETRONICO N" 2712013

nrail: liilL.riu,r,r rr.h tr lrrr br'' \\ \\ \\ r.l, i,r !,,r
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(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos,
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos. salvo na condição
de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. em observância à Lei Federal n" 9854 de 27.10.99.
que altera a Lei n' 8666/93

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

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

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.

ANEXO 07 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Municipio de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores.

RLn\\rllreJolllflcrrrourtJc\loÍacsn'lll.C.nlro.8l.l l166 llll..--86.15(l-0Í)(l\(\\uSarltrBárhare.Paronri'!-l-
mlrls lq,rs i!,111r'r,11g,rr l'r-rrrrr'. rr.l,,rr s',r ':
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Ref : PREGÃO ELETRONICO N' 27t2013 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para Íornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme Anexo
01. que integra o rnstrumento convocatório da licrtação em epígraÍe.

xDescrição detalhada do objeto oferecrdo. mencionando quaisquer outras informaçôes que se
fizerem necessárias

IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

2. COND|çOES GERAIS
2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente

I Lr td vcru

PREçO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unatário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edrtal

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

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

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIIVIBO DA PROPONENTE
(OAS,; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

ANEXO 08 - PROCURAÇAO - Nomeação de representantes Legal

TERMO DE ADESÃO AO STSTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE L|C|TAÇÕES

l.l166.llll. -- - 86.15(10(ll) \o\ir Sirnlir Brirhrra. Paraná - ? - F.-Ruir \\ nllicdo Brttcncour t Jc \lorJ.s n" lll. Centro. I I

mails iitlltirrrr,rtr.l | !,)\ l, -
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Natureza do Licitante (Pessoa física ou juridica)
Nome.(Razão Social)

Endereço

Complemento Bairro

Crdade UF
CEP CNPJ/CPF
InscriÇão estadual RG
Telefone comercial Fax
Celular E-mail
RepÍesentante legal
Cargo Telefone
Ramo de Atividade

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregóes Eletrônicos da Bolsa de Licitaçôes e Leilões do
Brasil do qual declaÍa ter pleno conhecrmento, em conformidade com as disposiçóes que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante.
i. tomar conhecrmento de e cumprrr todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos
quais venha a participar;
ri. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentaÇão exrgida nos editars
para fins de habilitaÇão nas licitaÇÕes em que for vencedor;

observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociars e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilóes do Brasil,
dos quais declara ter pleno conhecimento;
designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de LicitaÇões. conÍorme
Anexo l. e
pagar a taxa pela utilizaÇão do Sistema Eletrônico de LicitaÇões.

3. O Licitante reconhece que a utrlização do sistema eletronico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização. conforme previsto no Anexo lV do Regulamento Srstema
Eletrônico de Licitaçoes da Bolsa de Licitações e Leilóes do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo lV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitaçóes da Bolsa de Licitações e Leilões.

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga
plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes
do Código Civil Brasileiro, para o fim especÍfico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de
seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitaçoes da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

* NOVA SANTA BARBARA

declarar que conhece e atende as condiçôes de habrlitaÇão previstas no Edital:
apresentar lance de preço;
apresentar maniíestaÇão sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro.
solicitar informações via sistema eletrônrco;
interpor recursos contra atos do pregoeiro;
apresentar e retirar documentos.
solicitar e prestar declarações e escla recimentos,
assrnar documentos relativos às propostas,

t.

ii

rii.

vii
virr

RrLâ\\âllredoBirlencourrde\'loraesn'f22.Cenrro.Ê41 1266.1222- 7 - 86.1-5(100() \o\ it Santa BárbtÍâ. Parâná - tr - E-
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X

emitrr e firmar o fechamento da operação; e
praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato. que não poderá ser substabelecido

Corretora
Endereço
CNPJ

6 O presente Termo de Adesão é válido até _l_l_, podendo ser rescindido ou revogado. a
qualquer tempo. pelo Licrtante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabrlidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócros em
andamento.

Local e data

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

llux\\àlllcLloBincncrrLrrrdc\loracsn"ll2.(.ntro.Êl-l 1166 ll2l. 
- 

- lií,.15(r-lxxl\o\l sirlti llillharx. Pirrilnti - ! - [-
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lndicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante
CNPJ/CPF

Operadores
1 Nome

CPF Função
Teleíone Celular
Fax E-mail

2 Nome
CPF Função
Telefone Celular
Fax E-mail
Nome
CPF Função
Telefone Celular
Fax E-mail

O Lrcrtante reconhece que

a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuáno para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais
danos ou prejuízos decorrentes de seu uso rndevrdo,
o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser fetto pela Bolsa. mediante
solicitaÇão escrita de seu titular ou do Licitante.
perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
rmedratamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso, e
o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transaÇões
eÍetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e
verdadeiros, e
o não pagamento da taxa enselará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Serviço de ProteÇão de CÍedito e no SERASA.

I

t

Local e data

(assrnaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

ANEXO 09 - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
empresa ou empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

ntlils i:ilr.t.rri, rr t.h I r]]\ !t. , § \\ \\ |.1, i, : .r
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(Nome da empresa). CNPJ / MF no. sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os
fins de direito, especiÍrcamente para participaÇão de licitação na modalidade de Pregão que estou
(amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006.

Local e data

Nome e no da cédula de rdentidade do declarante

ANEXO í0 - Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Ruir\\rllirdoBirreneourr(lc\'loracin'lll.Cenrro.8ll.l166.l12l.-:-116.l-i()-o(ro\o\iSanraBárbarii.Paranri,!,Ê-
rnails l .r.rI:rt 111rr.h fl sr,ü - \$\rr'l11lg,, ]11
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Número do edital

Orgão comprador

Especificação

Ptazo de validade da proposta (em dras. conforme estabelecido no edital)

Preço inicial (em R$)

Declaramos. para todos os fins de direito que cumprimos plenamente os reqursitos
de habilitaçáo e que nossa proposta está em conformidade com as exrgências do
rnstrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conÍorme estabelece artigo 3o da
Lei Complementar 123, de í4 de dezembro de 2006.

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP)l
Data

Ruir\\illicdoBillencourt,.ic\'loracsnnlll.(cntro.81l.l166.ll22-. --116150-00(l \or l Siurtr) Biir hrlra- I'rranir - g - l -

rnails [.111ç11,1t-1!111 !]!-!1 - \\\,t,til' ltt !t\ ltl
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Envio Eletrôn ico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A tmprensa Nacronal recebeu Oficro Eletrônrco com a solrcrtação de publrcaçào de
mateflas com as seguintes carac[erístrcas

Data de envio: 08/04/2013 08:40:53
Origem: Prefeitura Municrpal de Nova Santa Bárbaía
Operador: Claudemir Valeío
Ofício:2439695
Data prevista de publicação: ll/04/2013
Local de publicaçáo: Diáío Ofrcral Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As materias enviadas somenLe serão publrcadas na data e,)ornal rndrcados no Ofic o
Eletrônrco após valrdação e análrse de adequaçào à legrslação que drscrplrna a pub rcaÇào
de matellas nos lornars Ohcra s.

Matérias
Seqüencial Arquivo(s) MD5 Tamanho (cm) valor

5i 34943 EdrLal pregão 027 2013 para publrcação drano unrão.rtF 7,00
Total da matéria 7,OO R9 212,59

TOÍAL DO OFICIO 7 tOO R$ 212,59

http: inconr.in.gor.br'rccibo.dolidol' l-ll9ô95 08, 0.1 101 l
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BUFFET KW - Aqui Coneçd Sru lFestd

pREGÃo EuernôHrco N.o 027/2013 - pMNsB

Contrâtâção de Butfet para atender os eventos realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do

Trabalho

Empresa - KARLAWILCKEN

CNPJ no I2.637.865/0001.12

Endereço - Rua Conrado Medeiros, 246, Centro

Assai- Paraná CEP no 86.220-000 Fone - (43) 9148-2075

Representante Legal - Karla Wilcken

CPF no 684.843.'189-20

Banco SICREDI (748 )

Agencia no 07í7 - Nova Santa Bárbara - Paraná

Conta Conente no 487í3-9
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iBUFFET KW - Aaui Começa Saa. Eesta

PRoPoSTA PARA o EDITAL DE PREGÃo eIErnÔHIco No 027/2013 . PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA SANTA BARBARA . PARANA

Contratação de Buffet para atender os eventos realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do

Trabalho, com as seguintes especificações:

PRoGRAMAcÃo DoS EVENTOS:

16,0512013 . ComemoraÉo do Dia das Mães: Vida Abundante na Terceira ldade com CoÍfe Break (partrcipanles

150 pessoas).

0'llí0,20í3 - Ahoço de ConfratemizaÉo do Dia lnternacional do ldoso (paÍtjcipantes: 150 pessoas).

1211212013 - Janlar de Conftatemização em comemoração ao Natal (partopantes: '150 participantes).

CARDÁPIOS PARA O COFFE BREAK

Fritos: Bolinhos de queüo; Coxinhas de frango; Kibe e Pastéis.

Assados: Empado de frango; esfirra de came e sanduiche de presunto e queÍo; bagúete recheada com Írios.

Bolachinhas amanteioadas: Bolachinhas amanteigadas com goiabada e bolachinhas recheadas com chocolate

Bolos: Fubá e Chocolate.
Bebidas: Chá, Leite, CaÍé e Sucos.

PI PARA JANTAR E ALM

Saladas: Agridoce, c€noura, alface e tomate.

Cames: @xa e sobrecoxa assâdos, costela bovina assada;

A[92 branm e temperado,

Escondidinho de batata (recheio de costela bovina);

RssDonsabilidades do Butfst:

O Buffef deverá foÍnecer a alimentação (cardápio Íelatado), decoÍação (cor da decoÍaÉo a definir), mesas e

cadeiras, pratos, toalhas, bandejas, copos, serviço de garFm.

Equipe especializada e uniÍormizada:

. Garçom;

. Colnheiras;

. Ajudante de cozinha;
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1. O local e prazo de entrega, recebimento, prazo e forma de pagamento, validade e garantia dos

produtos e ou materiais e demais regras são todas de acordo com o Edital no 02712013 de Pregão

Eletrônico,

2. Declaro que por ser de meu conhecimento atendo e me submeto a todas as cláusulas e condições do

Edital relativas à licitação supra, bem como às dispsições, Lei Federal no 8.66ô/93, e suas alteraçoes

posteriores, Lei Federal n0 10.520 de 17107102 e demais normas complementares e disposições deste

instrumento, que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste conespondente.

E: í . Lote 001

1 5004 COFFE BRE.AK - CARDÁPIO:

Fritos: Bolinhos de queijo; Coxinhas de frango:
Kibe e Pastéis.

Assados: Empado de fiango; esfiÍa de came
e sanduiche de presunto e queiio; baguete

Íecheada com Írios.

Bolachinhas amanteigadas: Bolachinhas

amanteigadas com goiabada e bolachinhas
recheadas mm chocolate.
Bolos: Fubá e Chocolate.
Bebidas: Chá, Leite, Cafê e Sucos.

150,00 18,99 2.848,50

TOTAL 2.848,50

LOTE:2-Lote002

1 5005 JANTAR E ALMOçO. CARDÁPIO:
Saladas: Agridoce, cenoura, alface e

tomate.
Cames: coxa e sobÍecoxa
Assados: coslela bovina assada;
Aroz branco e temperado,
Escondidinho de batata (recheio de
postela bovina);

300,00 20,99 6.297,00

TOTAL 6.297,00

3. Validade da proposta: a mesma esüpulada no Edital,

,, ,,, .'. :,.,', , .t.,Í.r,r.ní JjJâ'ig:r
'-ãrÉii,,; -

..:
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4. Declaro, outrossim, que o material oÍertado está de acordo com as espêcificaçoes técnicas do Termo

de Referência, inclusive quanto à garantia dos mesmos.

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2013

Karla

(representante legal CPF n" 684.843.489.20)
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Empresa - KARI-A WLCKEN

CNPJ n" í2.637.86í000í"42

Endereço - Rua Conrado Medeiros, 246, Centro

Assai-Panná CEPnoSô.220-000 Fone-(43)9148-2075

Representante Legal - Karla Wilcken

CPF no 684.843.t89.20

Banco SICREDI (748 l

Agencia no 0717 - Nova Santa Barbara - Parana

Conta CorÍente no 49652-9

2. COND|çÔESGERÂ|S

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

PROPOSTA:

E: í - Lote 00í

1 5004 COFFE BRÉAK. CARDÁPIO
Fritos: Bolinhos de queijo; Coxinhas de frango;l
Kibe e Pastéis.

Assados: Empado de frango; esfina de carne
e sanduicte de presunto e queijo; baguete
recheada mm frios.

Bolachinhas amanteigadas: Bolachinhas
amanteigadas com goiabada e bolachinhas
lrecheadas com chocolate.
lBolos: Fubá e Chocolate.

laeUiOas: Cna, Leite, Café e Sucos.

150,00 18,99 2 848,50

TOTAL 2.848,50

.i:l;

::'l.i!

Él

'Ii.*-t
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BUFFET KW _ Sutresta

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a paÍtir da data de abertura do pÍegâo.

PROPOSTA: R$ 9.1,11i,50 (nove mil cento € quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os

encargos (obrigaçoes sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fomecimento.

Nova Santa Báóara, 24 de abril de 20'13

Karla Wilcken

(representante legal CPF n0 684.843.489.20)

OTE:2-Lote002

1 5005 JANTAR E ALMOçO - CARDAPIO:

Saladas: Agridoce, cenoura, alface e
tomate.

Cames: @xa e sobre@xa
Assados: costela bovina assada,

AÍoz branco e temperado,
Escondidinho de batata (recheio de
costela boüna);

300,00 20,99 6.297,00

TOTAL 6.297,00

.,rà

ii,lrr r:J..ltli!!.!-l!j .'í.1,,1,..,h,ir.liÍ',rJdf.----i: . - '':!!!i:§i'. fff it',-: =:,lgtgBl
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''BUFFET KW - .Aqui Coneça Sua lFestd

'f$EtO 
tO - ficna Técnlca Descritiva do objelir.=

Número do edital: Pregão Eletrônico n" 02712013

Orgão comprador: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

16105,2013 - ComemoraÉo do Dia das l/ães: Vida Abundante na TeÍc€ira ldade mm CofÍe Break (participantes:

150 pessoas).

0'1,í012013 - Almoço de ConfrateÍnização do Dia lnternacional do ldoso (participantes: 150 pessoas).

12J1212013 - JanlaÍ de ConfratemizaÉo em comemoraÉo ao Natal (partiopantes: 150 participantes).

PRoGRAMAQÃo DoS EVENToS:

Prazo de validade da proposta (em dias, mnÍorme estabelecido no edital): 60 dias a partir da abertura do

Pregão

Preço inicial (em R$): R$ 9.150,00 (nove mil cento e cinqüenta reais)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamenle os requisitos de habiiitação e que

nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30 da Lei Complêmentar 123, de 14 dê

dezembro de 2006 .

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)]

Data: Nova Santa Bá't,a'a,2310412013

r.' 4 r,, !rrttt(!
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iBUFFET KW - Aqui Coneça Sua$esu

ANEXO 07. CmT,A.PROPoSTA PARA FoRI{E§|MENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara

PÍezados Senhores,

Ref.: PREGÃo ELETRÔNICO No 027/2013 - Carta.Proposta de Fornectmento.

Apresentamos nossa proposta para fomecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme Anexo 01,
que integra o instrumento convocatório da licitaçáo em epígraÍe.

Contratagão de Buffet para atender os eventos realizados pela Secretaria do Bem Estaí Social e do

Trabalho, com as seguintes especiÍicações:

PROGRAMACÃO DOS EVENTOS:

í6105,20í3 - Comemoração do Dia das i,láes: Vida Abundante na Terceira ldade com Coffe Break (participantes

150 pessoas).

0111012013 . Almoço de ConÍratemizaÉo do Dia lntemacional do ldoso (participantes: 150 pessoas).

1A1212013 - Janlat de Confratemização em comemoÍaÉo ao Natal (paÍticipantes: 150 pa cipantes).

Fritos: Bolinhos de querjo; Coxinhas de frango; Kibe e Pastéis.

Àssados: Empado de frango; esfirÍa de came e sanduiche de presunto e queijo; baguete recheada com frios

Bolachinhas ntoioadas: Bolachinhas amantei gadas com goiabada e bolachinhas recheadas com chocolate,

Bolos: Fubá e Chocolate.

Bebidas: Chá, Leite, Café e Sucos,

CAROÁPIO PARA O JANTAR E ALMOCO

Saladas: Agridocê, cenoura, alface e tomate,

Cames: @xa e sobre@xa assados, costela bovina assada;

A@Z branco e temperado,

Escondidinho de batata (recheio de costela bovina);

O Buffef deverá fomeceÍ a alimentaçâo (cardápio Íelatado), decoração (coÍ da decoraÉo a definiÍ), mesas e

cadelras, pÍatos, toalhas, bandejas, mpos, serviço de garçom.

EouiDe êsoecializada e uniformizada:

CARDAPIOS PARA O COFFE BREAK

Resoonsabilidadês do BufÍet:



055

jgUfF'PT KW - Aaui Comcca StnlFesta

. Garçom;

o Cozinheiras;

. Audante de cozinha;

LoTE: í - Lots 00í

1 5004 coFFE BREAK . CARDÁPro:
Fritos: Bolinhos de querjo; Coxnhas de frango
Kibe e Pastéis.

Assados: Empado de frango; esfirra de came

e sanduiche de presunto e queijo; baguete
recheada com Írios.

Bolachinhas amanteigadas: Bolachinhas
amanteigadas com goiabada e bolachinhas

lrecheadas com chocolate.
lBolos: Fubá e Chocolate.

lBebidas: Chá, Leite, Café e Sums.

150,00 18,99 2.848,50

TOTAL 2.848,50

LOTE:2-Lote002

ú

1 5005 JANTAR E ALMoço - clnoÁpto:
Saladas: Agridoce, cenoura, alface e

tomate.
Cames: coxa e sobrecoxa

[ssados: costela bovina assadal

finoz branco e temperado,

lEscondidinho de batata (recheio de

lcostela bovina);

300,00 20,99 6.297,00

TOTAL 6.297,00

,i;!p-1;r
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í. 0 local e prazo dê entrega, recebimento, prazo e forma de pagamento, validade e garantia dos

produtos e ou materiais e demais regras são todas de acordo com o Edital n" 02712013 de Pregão

Eletúnico.

2. Declaro que por ser de meu conhecimento atendo e me submeto a todas as cláusulas e condições do

Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições, Lei Federal n" 8.666/93, e suas alteraçôes

posteriores, Lei Federal no 10.520 de 17107102 e demais normas complementares e disposições deste

instÍumento, que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste mnespondente.

3. Validade da proposta: a mesma estipulada no Edital.

4. Declaro, outrossim, que o material ofertado está de acordo com as especificaçoes tecnicas do Termo

de ReÍerência, inclusive quanto à garantia dos mesmos.

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2013

l&dewikffi
lrepreseJknte legal CPF no 684.843.69-20)

.l
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PREGÁO ELETRÔNIcO N.o 027/2013 - PMNSB

DEcLARÂçÃo DE pLENo ATENDTMENTo A0s REeulstros DE HABTLtTAçÃo

Prezados Senhores;

EMPRESA KARLA WLCKEN, inscnlo no CNPJ n0 12.637.865/000142 por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr.(a) Karla Wilcken, portador da RG n0 3.954.516-0 e do CPF no 684.843.489-

20, declara que'ÂÍende Plenamente" aos requisitos de Habilitaçã0, conforme exigido pelo rnciso Vll, do

artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2013

Ka c

(repÍesentante legal CPF n0 684.843.1189-20)

't-
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pREGÃo eurnôHrco N.o 027/20í3 - pMNsB

DEcLARAçÃo coupnogerónn oE ENQUADRAMENTo coM0 MtcRoEMpREsA

Declaramos para os eÍeitos do disposto na Lei Complementar no '123, de 14 de dezembro de 2006, que a

Empresa KÂRLA WILCKEN, inscnto no CNPJ n" 1 2.637.865/0001-42, esta ênquadrada na categona

MICROEMPRESA, bem como não êstá incluída nas hipóteses do §40 do art. 30 da Lei Complementar n0

123, de 14 de dezembro de 2006.

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2013

Karla Wilcken

(representàte legal CPF n" 684.84it.489-20)
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pnecÁo eurnôHrco N.o 027/20í3 - pMNsB

DECLARAçÃo (ART.70, rNc. xxxilt DA cF)

Prezados Senhores

A Empresa lGRl-A WILCKEN, inscrito no CNPJ n" '12.637.865/000142, por intermédio de sua

representante legal a S(a). Karla Wilcken, poÍtador da RG n0 3.954.516-0 e do CPF no no 684.843.489-

20, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do aí..27 da Lei Federal no 8.66ô, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei n0 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos

em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2013

KãiE-MLkên-.-..-.---

(reprêsentante legal CPF n0 684.843.t89.20)

':â
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-BUFFET KW - Aqui Começa Srn Çesta

DECLARAçAO DE T00NETDADE

pREGÃo eurnôtrco N.o 027/20í3 - pMNSB

A Empresa KARLA WILCKEN, inscrito no CNPJ no 12.637.865/0001-42, estabelecida na

Rua Conrado Medeiros, 246, Declara, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade PREGÃo ELETRÔNlC0 N.o 027/20í3 - PMNSB, instaurado pelo Municipio

de Nova Santa Bárbara, que não foi declarada inidônea para licitar ou conhatar com o poder

publico, em qualquer de suas esferas,

Por ser expressão da verdade, fiÍmamos o presente

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2013

Karla c

(representante legal CPF n0 684.86.t189-20)
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, BUFFET KW - X.qui Coneça Sua. tFesta

pREGÃo ELETRôNrc0 N.o 027/20í3 - pMNSB

A Empresa KARLA WILCKEN, inscrito no CNPJ n0 '12.637.865/000'142, estabelecida na

Rua Conrado Medeiros, 246, Declara, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade PREGÃO ELETRÔNrcO N.o 027/20í3 -
PMNSB, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitá.la

para a presente licitação.

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2013

(repres ntante legal CPF n" 684.843.t189.20)
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BUFFET KW - Aqui Coneça Stn tFesta

pREcÃo eurnôHrco N.o 027/20í3 - pMNSB

Termo de Credenciamento

A Empresa KARLA WILCKEN, inscÍito no CNPJ no 12.637.865/000142, estabelecida na Rua Conrado

Medeiros, 246, representada pela Sr.(a) Maria Christine Wlcken, CREDENCIA a Sr.(a) Karla Wilcken,

proprietaria portador da RG n" 3.954.516-0 e do CPF n0 n0 684.843.489-20, para representá-la perante o

MunicÍpio de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão Elehônico n.o 02712013. PMNSB,

Contratação de Buffet para atender os eventos realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do

Trabalho, podendo formular lances, negociar preços e pratrcar todos os atos inerenles ao certame,

inclusive inteçor e desisür de Íecursos em todas as fases licitatórias.

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2013

Karla

(representa legal CPF no 684.843.489-20)
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,BUFFET KW - Aqui Cottuça Stn Çesta

PREGÃo ELETRÔN|co N.O 027/20í3 - PMNSB

DEcI.ARAçÃo DE REGUIáRIDADE FISCAL

A Empresa KARLA WILCKEN, inscrito no CNPJ n0 12.637.865/000142, estabelecida na Rua Conrado

i/edeiros, 246, licitante no certame acima destacado, promovido pela PreÍeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante legal inÍra-assinado, Sr,(a) Karla Wilcken, portador da

RG no 3.954.516-0 e do CPF no no ô84.843.489-20, que se encontra em situação regular perante as

Fazendas Naclonal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a

todas as demais exigências de habilitação constantes do edital póprio,

Nova Santa Báôara, 24 de abril de 2013

Karla Wil

(representarfte bgal CPF no 684.843.489.20)
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CeÉificado da Condição de Microempreendedor lndividual

ldentificação

Nomê Emprêsarial
KARLA WILCKEN 6A4A434A920
Nome do Empresário
KARLA WILCKEN

Capital Social
1,00

No da ldentidade órgão Emissor
39545160 SSP

UF Emissor
PR

CPF
684.843.489-20

Número
246

Condição de Íúicroemprêendedor lndiyidual

Situação Vigente Data de Início da Situação
ATrVO o7/lOlZOtO

Númoros de R€gisúo

CNPJ NIR,E

12.637.865/000 1-42 4t-8-0O27 283- t

EndêÍeço Comorcial

CEP Logradouro
86220-000 RUA Conrado Medeiros

Complemento Bairro
CASA Centro

Município UF
ASSAI PR

Ponto de Referência
PÍoximo ao CRAS

Aüvidades

Data de Início de Atividades
07/L0l2oto
Código da Atividade Principal DescÍição da Âtividade Principal
82.30-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos. exposiçôes e festas

código da
Atividade DescriÉo da Atividade Secundária

Secundária
1 56.20-1l01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Termo de Ciência e Respon33bilidado com Eíeito de Alvârá de Licanca e Funcionamento Provisório - declaração
prsstada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura
do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, trlbutários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao
uso de espaços públicos. o não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de
Licença e Funcionamento Provisório,

Ésle Certificado compÍova as inscÍiçóes, alvará, licenças e a situaÉo de enquadramenlo do empíesário na condiÉo de
MicÍoempreendedor Individual. A sua aceitaçáo eslá condicionada à verificaÉo de sua autentiodade na lnlemet, no endeÍêço:
http:/ rww.poÍtâldoempreendedor.gov.b/
CeÍtjficado emildo com base na ResoluÉo no'16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê paía Gestão da Rede Nacional para a

Simplificáçáo do Regisúo e da LegalizaÉo de Empresas e Negócios - REDESIM.
ATENÇÃO: qualquer rasuía ou emenda invalidará este documento.
Para pesquisar a inscÍiÉo estaduâl e/ou muniopal (quando convenentes do c€dastro sincÍonizado nacional), iníorme os elemenlos abaixo
no endereço êletÍônico

http:llwww22.receita.fazenda.gov.br/inscricaomei./pívate/pages/certificado_acesso jsf ... 2410412013
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Número do Recibo: l4E27448OOt
Número do Identificador: 00068484348920

Data de Emissão:
24104/2013
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Prefeitura do Municipao de Assat 066

A\,ênrd R a

l s-^co l)Ô P^RrNA

tr 6 04 ) 262-'3-3 - CÉP B 220-000

DEPARTAMENTO DE FZENDÀ
otvtsÃo DE RECEITÀ n nsc.u.rznÇÃo

r:p,RlloÃo posn'tvA c/ EFEIT0 NEGATIVA N." 26{/2013

Certrficamos quc. rercndo os li!ros e\rstente nesta f)i!isào de Receila c l-iscaliiraçào foranr
erc,.nlrados dchitos a \encer corrcspondentes a lnrpostos. Ta\as e outros com relaçào ao abar\o rclacronatlo.

\'álrdo pclo prazo de 30 ( trnta ) dias. nào podendo a Ccrtidâo contcr erros ou rasuras

\ollu
T.rnt..i rr-ir.cxt r-

T]NDEREÇO DO A T'QI'IRENTE \t lt ERo Do l_\tovEt
RI .\ ('O\ R,\DO TIEDEIROS 216

BÂ IRRo \lt \rcrPlo CEP
.\SSAITPR 86.220-000cl.\ IRo

\I TI I,R0 DT- INSCITI ÂO CADASTRAL DO II\ÍOVEL NLi\IERO DO CPF/R(; OI,i C\PJ
I 2.6J?.t65/000 r.42

DESCRIÇÂO DO I}'OvEL
( o\toRltE Bt s('.\ RuAl.tzAD.r \..\ Dll'ls/\o DE RECUtTA E FtsCALIZ_,r(.\O F()R.{\t t:\(ONTRADOS I

I)I.,TIII()S ItF,F, P,\R(.EI-A§IE\TOS DE AI,\'/\R,T DE FI \CIONA\IE\TO. T]}Í \OTIE DE K-\RLA
\\ .( kt \. PoRt.\DoRA DO C\PJ t2.637.865/000t-r2. PACOS t:irt DtA. A tE 

^ 
pRESt \ IE l)Á tA.

l ica rcscrrarlo ao )lunicipio o direito de cobrar déhitos que pôr \enturâ r'enharn r scr cons(átâdo cnr busca
po\lcnorc\. as\rnr conlo de efetuâr ou rcrcr lançamenlos §obr'e o falos gcradorc§ 1á ocolridos. conforme lrtigo 262

rJ,' ( I 1l n. 0l 201,-l l)t l0 l212001.

P,.I Rl T]SO DA REPARTIÇ,\O y[rrFE
( ertilicamos ainda que, cristem tribuios â vencer no valor de R§ YOVâ

\oÍrrr dí) ( onlrihuinlc: KÂRLA \\'ll"( Kt.\

Assaí-Pr.. 2.1 dc ABRII. de20lJ

Ir--ri
CIPâJ-
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Certidao Negativa de Debito

MINISTERIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBrTos RELATlvos Às coNTR|BUtÇóES pREVtDENC|ÁR|AS

E AS DE TERCEIROS

N 00063201 3-14022865
Nome: KARLA WILCKEN 68484348920
CNPJ: 12 637.865/0001 -42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobraÍ e inscrever
quaisquer dividas de responsabrlidade do sujeito passivo acirna
identificado que vierem a ser apuÍadas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuiÇÕes administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Erasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida
Ativa da Unrão (DAU).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuiçÕes previdenciárias e às
contribuiçóes deúdas, por lei, a terceiros, inclusrve às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscriçÕes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), obJeto de Certidão Conjunta PGFTVRFB

Esta certidáo é valida para as finahdades previstas ra ai.. 47 da Lei no

8,212de24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construÇão civil no Registro de lmóveis;
- reduçáo de capital social, transÍerêncra de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão paÍcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedadê empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, confoÍme deÍnido pelo
art.931 da Lei n" 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitaçáo desta certrdáo está condicionada à finalidade para a qual

foi emitida e à verificaÇâo de sua aLltenticidade na lnternet, no

endeÍeço < http://www. receita fazenda govbr>.

Certidáo emrtida com base na Portaria Conjunta PGFI'üRFB no 01, de
20 de janei

Emitida m2410412013
Válida é 21t10120',t3

Certidáo nte

http://\trww0 I 0.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws mv2.asp?COMS B
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AtenÉo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

24/4t20t3 !t.34
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Page I of 1

Comprovante de lnscriçáo e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentrficaçáo da Pessoa Juridic€ e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo cadastral.

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n" 1.005, de 08 de fevereiro de 2010

Emitido no dia 13l1Ol2O1O às 14i03i22 (data e hora de Brasília).

Voltar

. : P.epereí Págjra
,--. J paie iinp:essào

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atu4lize sua página

068

CEP

86.220-000

STRALITUAÇ o
ATIVA

o E SITUAÇ O CADÁSTRÁL

*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRIÇAO

12.637.86í0001.{2
MÂTRIZ

coMPROVANTE DE INSCR|ÇÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

DATA OEAEERÍURA
07t10t2010

NOME EMPRESÂRIÁL

KÂRLA WILCKEN 68484346920

TÍTULo Do ESTaBELEctMENTo (NoME DE FANTAStÀ)

cóDrGo E DEScRLÇÁo DA AÍrvrDAoE €coNÔMrcA PRrNcrpAL

82.30{r-01 - Serviços de organização de Íeiras, congressos, exposiçóes e Íêstas

cóDrGo E oEscRrÇÀo DAS ATrvroaoES EcoNôMrcas sEcuNoÁRAs
56.20-í{í - Fornecimento de alimentos preparadgs preponderantemente para empresas

cóo,co E oEScRrçÁo oÁ N^TUREZÂ JU R iD rcÂ

2í3.5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRÁOOURO

R Conrado Medeiros
NÚMERo

246
COI,TFLEMENÍO
'CASA

BAlRRO/O]STRITO
Centro

MUNtciPlo
ASSAI PR

OAÍA OA SITUAÇÀO CAOASÍRAL
07/í 0/20r0

sITUAçÀO ESPECIÂL oaÍa D^ stÍuAçÀo ESPECIAL

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov... I 3/ l0/2010



Certidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita Federal do Brasil

Página I de I

069

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIÁRIAS

E ÀS DE TERCEIROS

No 4422920',t O-1 402207 0
Nome: KARLA WLCKEN 68484348920
CNPJr 12.637.8651000142

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisqueÍ dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuiçÕes administÍadas pela
SecÍetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em DÍvida
Ativa da Uniáo (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuiçôes previdenciáÍias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, náo abrangendo os demais tnbutos admrnistrados pela RFB e as
demais inscriçÕes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certrdão ConJunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades pÍevistas no atl.47 da Lei no

8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para:

- averbaçáo de obra de construção civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transÍerência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisáo parcial ou transformaçáo de entidade ou de
socredade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empÍesário, conforme definido pelo
art.g31 da Lei n" í0.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinÉo de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitaÇão desta certidão está condicionada â Ínalidade para a qual
foi emitida e à verificaÇáo de sua autenticidade na lnternet, no
endereço <http:/^rr'ww.receita.fazenda.gov br>.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 1311012010
Válida até 1110412011.

i Certrdão emitida mente

Atençáo.qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

http:i/www010.dataprev.gov.br/CWS/BINicws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto... 1810412013

\
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I

Il rsÉRlo oa FAzENoa
Êocu..dorl..G.rl d. F.uürdl n.clúâl
S.cí€t ,i. d. R*.tr. F.d.d do artit

cERnoÂo coNJUNÍa NEGAÍrv^
oE oÉBros RELAÍryos aos rÊrsuÍos FEDERÁrs E À oMDAATTVA DAUNrÂo

Noru: KÂRLÂ wLcKÉN 6aa6a3:l€020
CNPJ: 12.637.04Y0001-42

070

Ressúado o di.ê o d6 â Fâzên<,ã NaooEl cotíaí e rl]s@ver q@Équêr divrdâs d€
Íêspoílsabildâde do sujsilo pêssivo âcima ú€nliícado que viêrêm a sêí apuradas á @rliÍ@do qu€
náo @retám pêrÉàrcràs 6m s6u nom6, .êlatvas e lribltos ãdministÉdos pela Sdeiana da R6@da
Fedsal do BÉsrl (RFB) B a nwçlos 6m Divdá AlNa da Uniáo tunio à Pmclrâdrriâ€€ral da
Fazênda Nacjoí'al (PGFN)

Ésla slidáo, omililã êfi nom6 dê malíz e vállda pâra lodss as suas Í€is reíqêse
erdustoamdn6 à §iluâçáo do sqêlo pasevo no àmb o dã RFB ê da PGFN, náo abÍengendo es
@inbrçó€s píêvrdgílc àias ê as c.nrrburçóês devldas, por l€ , 3 lsrc€nG, mclusre as nstas 6m
Dívira Aliva do hst ulo Naome do Segu.o Socr.l(INSS), oqdo d6 dndáo espécÍf€.

A ãcailaçáo desla cendáo êslá c4ÉioorÉda à veífÉÉo dê M adenrDdade B lríer.él n6
ênó€ísçôs <hnprww r€6te ía.rÉe Qd bÊ @ <httP / Áw pgfn tasÊà gov br.

C€did& €mirrda cm bâs ná Pdlaná Cmlunta PGF[,RFB ne 3, de 02052007
Emnda ás 1443.56 do o'ã r€l/0á2013 <horâ sdârê ds Brssi'r3,
vàrÍtâ aÉ 1.,1Ol2O13 /
Cód€o & @lrole dá 6ldáo IICSC.ACAT 52CA-04E4

CerliÍlo sftdida gÍalu ammtê

Atenção qrâlqr€. .asura dr êmêndâ nvâldará ssls d@JúsÍío

Novaconsu'a Ellx';::i,;

http://www.receik.fazenda.gov.br/AplicacoesiATSPO/Certidao/CNDConjuntalnter/E... 1810412013

.,1 .!' ,
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C.rtificâdo d. Regulârid8d€ do FGTS - CRF

tns..lçlo:
Râzão Soclrl rúr.L wILccN 644.r{3920

ru^co R oo HÊDÊrRos 2.6 cÂ5Á / cErrRo/ Âsser/ PR/ 46220-000

A Cnixa Económi€a Federal, no uso da at.ibuição qu€ lhe conÍe.e o Ad. 7, da Lei 8.016, de ll de ma,o de 1990,
cêrtfrca que, nesta dêta, a empresã àcima úenhírcada encontrã-se em srtuação regular perante o Fundo dê
Gàrantra do Íempo de Servlço - FGTs.

O píesente Cerlirrcado não s€rviÉ de prova contra cobrança de quaisquer débitos ref€rentes a cooú,buições €/ou
encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS,

v.lid.de: r4l04/2Oll a l3/05/2013 /

Cê.t|fl c.ção Núm.ro: 2013041415561755361 536

InÍormàção obtida em 1E/04/2011, às 14:07 08

A uhlrzação deste Certificãdo para os ílns p.€vrstos em Ler está condicionada à ve.incàçáo de àut€nticidade no site
da Cãixà | www.c.lx..gov.b.

https://wwrv.sifge.caixa.gov.br/Empresa./Crf/Crf,/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes.. 18t04t20t3
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRjABÀLHISTÀS

Nome: KARLA WILCKEN 6A4A4348920 (I!'IÀTRIZ E FILIAIS)
cNPJ: 12 .637 .865 / 0007-42
Certidão n" | 2894:-32r/ 2073
Expedição t ]-8/04/20L3, às 14:13:00
Validade: 1 10 180 (cenro e oitent.a) dias, contados da daEa
de sua expedição.

Certifica-se que KÀRr,À vírrJcKEN 584s4348920 (MÀTRrz E FrLrÀrs),
inscríto (a) no CNPJ sob o n' 12.537.865/0001-42, NÃo coNsrÀ do Banco
NacionaL de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabafho, acrescenEado pela Lei n' 72.44o, de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão Administrativa n' L470/20LL do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esLão atualizados at.é 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesta a empresa em relação
a todos os seus e s tabe Iecimentos , agências ou filiais.
A aceitaÇão dest.a certidão condiciona-se à verifícação de sua
autenticídade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (htcp: / /www. t.st. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhístas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabel,ecidas em sentenÇa condenatória t.ransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabafhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant.e o MinisEério Púbfico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

i:lq:. J-,ia i,- I t-:-- J
--:-- -t -,,_ -:i--:---

.i. ..:.-.-ir



Certidão Negativa de Débitos Tributririos e de Dívida Ativa Estadual Página I de I

073

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
€Ora Ero oo EÍâoO

Gertidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 10334234-74

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.637.865/000142

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, verificando os registros da SecretaÍia de Estado
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: Licitaçáo

A autenticidade desta Certidáo deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda,pÍ.qov.bÍ

Esta Certidão tem validade 22J0U2013 Fornecimento Gratuito

ü
!a!t!A

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certldào N' 1033,1234-7,1

Emitida Eletronicamente üa lnternel
2il,(XJ2Oí3 - 10:,19:17

Dâdos transmrtidos de íorma segura
Tecnologia CELEPAR

,ffi^

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/ d_negativú.asp?eUser&eCPF=&eCNPl=1... 2410412013
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. I(ÂRL/I WILCKTN - ME

RAZAO SOCI.AL - KARLA WILCKEN - CNPJ N" 12.367.865 /OOOL-42

ENDEREÇO COMPLETO - RUA CONRADO MEDEIROS, 246, CENTRO

ÁSSAÍ -PARANÁ - CEP N" 86220-000

ir PREGÁO ELETRÔNrCO N" O27l2OL3
I CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER SECRETARIA

DO BEM ESTAR SOCI,AL E DO TRABALHO
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ENTIELOPE I\I" 01 -
I(âRLII WILCKIN - ME

RAZÃO SOCIAL - KARLÁ WILCKEN - CNPJ N" 12.367.86s IOOO|-42

ENDEREÇO COMPLETO - RUA CONRADO MEDEIROS, 246, CENTRO

ASSAÍ - PARANÁ . CEP N' 86220-000

PR.EGÃO ELEf,RÔNICO N" O27|2OL3

CONTRÂTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER SECRETARIA

DO BEM ESTAR SOCIAL E DO TRÂBALHO
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NOME DO PROMOIOR

E DITAL / PROCESSO

DATA DE REALIZAÇÁO

R EC E BIIÚ E NTO DE PROPOSTAS

LOCAL

PREGOEIRO RESPONSÁVEL

OBJEÍO

PARTICIPANTES DO PREGAO 077
PRfFEITURA IúUNICIPAL DE NOVA SANI A tsAIIBARA

aa27 201 -t ' 271241 -\

24 de Atrrr Jr:2i)l.l 3s ,i!i C0

lnrcrado enr 11 i,4,2 )1!, ilU 00 e lrna rzadc er) 24.04i20i:i iil 5'!

\r'.7!v\,t/ bl org [)r

EDUARDO [,4ONTANHER DE SOUZA

Contralacão de bufíet para alender os evcnlos rea|zados pela Secrelana do Bem Estar Soc a
e do Traba ho

. ]IE OOOOOl AOJUDICADO

LICITANTE CPFi CNPJ

ll r. L' Na5 !o1rI l

MELHOR LANCE

I !.1 I IJ.j i^.r ,t I_r,)(l

PARTIC IPAÇAO

..)TE OOOOO2 ADJUDICADO

L IC ITAN TE C PFlC N PJ

l._rr 3i.!1rl0a! r

MELHOR LANCE

I 'l i il'r r' I '

PARTICIPAÇAO

r,.t



RELATORIO DE SESSÃO EDITAL OO27-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
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LOTE OOOOOI - ADJUDICAOO
1 l /04, 11 08.00 00 rNrcro DA acÉrIAçÀo DAs pRopo5TAS

lli01/11 t5 43 t]

2tl0.1/1t l5 r51 4l

)4/04/r.)

l.r r0a,,L l

2l_ 0.1,,1l

2r/oa/1)

CADASTRO LICITAIITI OOO1 KARLA

wrLC(tN (12.6t7.865/000r-42)

ALTTRAçÂO LICIfANTE OOOl KÂRLÂ

wrLc(EN (12.637.865/000r 42)

FIM DA ACIIÍAGO DA5 PROPOSTAS

ASEBIURA OA5 PROPOSIAS

INICIO DO PRTGÀO

LÁ NCT

2r/04/11

0/ 59

0ll 00

09 00

09:00

09 01

00

00

2\

15

12 MTNsAGIM

r9,00

l) 61./ rlú!/0001 n-i

t8,99

I'! l,'SL,r ulrli l-
r, Dc. il09 02 l2 LANCT

2d/04/rl 09 04.46 MtNSAGEM

ll/0:r111 r!.ll 17

Ilr'0.1/11ll5l 41

7 r /0,1,' l I 09 0? n8 LANCÉ

lr. 0t, i r 09 ro.5l tNrcro oo RANoÔMrco

2rl04/1109 Ió ll frM oo RANDÓMrCO

24iO'1/) t 09 14 14 MENSAGÉM

ir1.,1.'- I lii .lLr(,,r1,lrrpr,,:,r (,\r._L,il, l{l.li
' !:: i C, li5 18 (rloil

2r 04/ 1 r 09.r6 04 rNlcro DA rNTtRPo5lÇÀo Dt RtcuR5oS

,i,01/ ll 09 31 0í FIM DA INTLFPO5I(AO oE RECURSO5

2,/04,rr l 09 22 10 AOJUDItAçÀO

LOTE OOOOO2 - ADJUDICADO
1 lr 04/11 O8.OO 0O rNrCrO DA ACr rTA çAO DAS PROPOSTAS

21t04l1 ] 01 59 OO

2n/04/11 06r00'00

tr/ oti r I 09 00 25

2 r,0í/'l l 09 00 25

CADASTRO IICIIANTI OOO1 KAFIA
\,1/ rLC( t N (12.6t7.865/0001 421

ALTERAÇÀO LICIIANTE OOOI - (ARLA

wlLcKrN (12.617.865/0001.42)

FIM DA ACEITAçÀO DAs PROPOSÍA5

AUTRTURA DA5 PROPOSTA5

INICIO DO PRIGÀO

LANCL 21,00

1., 1,i7li.! 0001 1:

20,99

i , ú t, ir.,) a0Ü1 l:
r 1r 0J/ 1 1 09 10 st rNrcro oo RANooMrco

rr/0n, 1l0r 40 l9 flM OO RANDOMTCO

t.r !r,1rl09 t0 nr MENsaGEM

2.i,0J r I 09 4l :18 rNrcro oÂ TNTfRPOSTçÀO oE RECUR5c)5

2.r/0n,1l09 56 48 llM DA rNTrRPOSrÇAO DE IIECURSO5

2,,0.1/1109 21 1l Ao]UolCAÇÁO

rrL rrir . . 1 . r , i , 
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RELATORIO DE LANCES OO27-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
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LOTE 00000í
2.1/0,1/ r I 09.00 l5 LANCT

2.r/ 04/rl I 09:02r12 LANCT

LOTE 000002
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NOME DO PROTÚOTOR

EDIIAL / PROCESSO

PREGOEIRO RESPONSAVEL

INICIO DA DISPUTA

OBJEIO

- RELATORIO DE VENCEDORES COMPLETO -
080

t']REtt-llURÁ l,'iúlt (. Ír^L I)i NOVA S/\Nli\ ts,\RliAÍtri

ao27 2413 . 2i,2413

EDUARDO IVlONIANI]ER DL SOUZA

24/O4t2413

Conlralacão de t-..ríí-.1 pârâ alender os eveolos roa /ados pe a Secretaí a do Benl Fslar Soc al
e do Irabalho

KARLA WILCKEN í 2.6 37.865/0001-42 9.145.50

I.OTE OOOOOl ADJUDICADO

- Jte 001

rrNr ESPECTFTCAçÀO

. l j|]i '..| 
,,ilrl!]'llr.

' ', \., 'i, ll,l o l)]'L

2.848.50

r,,r,, i jr

QUANIIDADT

rl "., ,,,ri ,1,'' a ,.1

PRrçOL]NIDADE MARCA

l, _ rr, 1',1

. .J TE OOOOO2 ADJUOICADO

itc 002

t' \í t 5PEC]FrtaÇÃo
..:,,1 r ,l,lir,-

: I _r;,, r.itii

6.2 97 00

UNIOADT

|,1i,"

qUANTIDADT

lo0

PRrçO

l0 r'l

TOTAL DO EDITAL 9.145,50
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REFEITURA IVUNICIPAL 08?
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NOVA SANTA BARBARA
RESULTADO DE LICITAÇAO

PREGÃO ELETRONICO N" O2712013

A Comrssão Permanente de Licitação da Prefeitura Munrcrpal de Nova

Santa Bárbara. Estado do Paraná. comunica que no dia 24 de abrt de 2013 às 09horas

no Setor de Lrcrtaçôes da Preíertura l\/unrcrpal de Nova Santa Bárbara. por meio de

Srstema de Pregão Eletrônico (licitaÇÕes) da Bolsa de Licrtaçoes e LerlÕes do Brasil,

. . .. i, :: ar'.t i' realrzou se o lulgamento da proposta e abeÍlura da documentaÇào

apresentada na lrcrtaçao na modalrdade Pregão Eletrônico no 02712013. que tem por

obleto a contratação de buffet para atender os eventos realizados pela Secretana do

Bem Estar Social e do Trabalho. Credencrou-se para o certame apenas 01 (uma)

enrpresa sendo ela KARLA WILCKEN 68484348920 CNPJ n' 12637 86510001-42

Após a etapa de lances o pregoerro declarou vencedora do certame à enrpresa KARLA

WILCKEN 68484348920. CNPJ n 12 637 865i 0001 42 habrlrtada, que apresentoLr

proposta de R$ 9.í45,50 (nove mil. cento e quarenta e cinco rears e cinquenta

r;entavos) conforme ala e relatónos anexos

Resolve-se encamrnhar à Assessoria Juridica para obter o parecer e

apos envrar ao Sr PreÍerto. para que tome as medrdas necessanas

Nova Santa Bárba ra 2510412013

EI at Cristi u tk
Setor ê LicrtaçÕes

S().1i0-(lO(l \\,\ u \iüttil Burhllr.r



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarâes da Costa n" 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E+nail. pEagu@sldêllEbr - Nova Santa Bárbara - Paraná

Oigem: Depto. Jurídico;

Destino ; Prefeito Municip al

PARECER.'ruNÍOTCO:

Confonne expediente encaminhado a esse

Departamento Jurtdíco datado de 25 de abil de 2.013, uisando emissão

de parecer sob os aspectos de legalidade do processo de licitação Pregdo

Eletrõnico n' O27/2013 que tem por objeto a Contratação de Buffet para

atender os euentos realizados pela Secretaia do Bem Estar Social e do

Trabalho, conforme solicitaçao da mesma, passo a tecer os seguintes

comentdios.

Obserua-se que o processo pi inicíado

dentro dos procedimentos legais preuistos, com anmprimento das

exigências fixadas pela Lei n' 8.666/93, ínclusiue E)anto a indicaçdo dos

reatrsos orçamentarios pelo setor competente, sob pena de nulidade do

ato e responsabilidade de quem tiuer dado causa.

O processo passou pelo jurídico para

andlise da modalidade licitatoria e diante da informação de que o

processo se destinaua a Contrataçdo de Buffet para atender os euentos

realizados pela Secretaia do Bem Estar Social e do Trobolho utilízando

de reanrsos do Gouemo Federal e sempre para garantir maíor

competitiuidade, publicidade e transparência e obedecendo a oientaçdo

do Tlibunal de Contas da Uniao e do Estado do Paraná., l'touue a

elaboraçã.o do edital conuocatôio, seguindo a modalidade sugerida por

esse departamento jurídico de pregdo eletrônico.

Verifica-se que o edital foi deuidamente

publícado junto ao orgao oficial do Município em data de 10 de abil de

2.013, no Didrio Oficial do Estado do Paraná no dia l0 de abàl de 2.013

e no diario Oficial da Uniao no dia 11 de abril de 2.013 tendo em uista

tratar-se de recurso federal, confonne consta do processo, armprindo-se

083

Rua Wafredo Bittencourt Moíaes, 222 - FonelFa, \Oxx43) 2611222 - Eíail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Báóara - Paraná



PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av Walter Gurmarães dê Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N o 95.561.080/000í .60

E-ínail: p!!!§U@g!d4!gebr - Nova Santa gárbara - Paraná

desta forma o que determina art 21 da Lei n" 8.666/ 93, aguardou-se o

prazo legal de no mínimo O8 (oito) dias para disputa no sistema eletrônico

marcado para 24 de obil de 2.013, onde constatou-se que apenas

01(uma) empresa se credenciou para participar do certame eletrônico feito
pelo Sistema BLL - Bolsa de Leilões e Licitações, acompanhado pelo

pregoeiro oficial do Município e demais membros da Comissóo

Permanente de Licitaçao.

Feita a abertura do sistema constatou-se

Erc apenas uma empresa se credencíou para o certame para a fase de

lances, nesta Íase constatamos que foi aberTo prazo para a empresa

KARA WILCKEN, CNPJ n.o 12.637.865/ 0001-42, enuiar a
documentaçdo comprobatóia de sua regularidade doanmental.

§qerimos ao DeparÍamento de Licitações

que consulte o site do TCE Paraná, no sentido de uerificar se as empresas

participantes não estdo declaradas inidônea.s para pariicipor de cerÍame

lícitatorio .

Até o presente momento não hd informaçdo

da Comissão Permanente de Licitaçao da interposíção de recrtrsos

administratiuos ou judiciais contra o procedimento em andamentq razdo

pela qual encamintte-se a autoidade supeior para que decida sobre a

lnmologaçdo ou não do processo.

É o parecer, S.M.J.

Noua Santa Bdrbara, 26 de abil 2.O13.

MarAlns Perelrq
OAB/ Pr no 48.857

084
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Rua Walfredo BittencouÍt Moraes, 222 - FonelFax (0§43126-1222 . E+nail: pg4g!qD@A@L!9tr-U - Nova Santa
Bárbara - Paraná



Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR

Página 1 de 1

085

[onsulta de lmpedidos de Iicitar

P.rquls. Inp.dldos d€ Ll(lt.r

Trpo do€umento

Nome

P€ríodo pub rcação : de

oata d€ Inilclo Imped mento de

Data de Fnr Impedrmento de

CNPJ Número do.lm€nto

KÂRLA WILCKEN 68484348920

aré

até

até

E4

r2367865000142

NtNHur,t rTtü tt{(0t'lTRADo!

TCE PR TÍ bunãl de Co.ta! do Estado do Para rá

Ex. ler oÍ9ánrcà

ftaça Nossa Senhora de thtte ín CenEo Civico
Cuntb3 PR - CEP 80530-910
FoÍler 41 335GI616 CNPI 77.9 .3120001-21

IOPO ^

'ffi
VeÍsão l.lob c

http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx 29104120t3

i,
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÁO ELETRÔNICO' tr." O27l2OL3,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 30 l04 /2013.

Eduardo *on#nn , de souza
Pregoeiro - Portaria 056/20ll

Rua Walfredo Bittencout de Moraes no 222, Cenlro, Z 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa BiíLrbar4
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr,gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E A.DJUDTCAçÃo
PREGÃO ELETRÔNICO N" O27 l2OLg

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e

lreze (2Ol3l, em meu Gabinete, eu Cl,audemlr Valérlo, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregáo Eletrônlco tr." O27 l2OL3, destinado a contrataçáo de buffet para

atender os eventos rea.lizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho,

a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: KARLA

WILCI(EN 6A4843,4a92O, CNPJ rf 12.637.86510001-42, no valor de R$

9.145,50 (nove mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), para

que a adjudicaçáo nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

d
paJ

Rua WalÊedo Bittencouí de Moraes no 222, Cenluo, T 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Btubar4
Paraná - El - E-mails - licilacao@nsb.pr,gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ORDEM DE CONTRATAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo da empresa:

I{ARIA WII,CI(EN 684A434a92O, CNPJ r" 12.637.865/000I-42, no valor de

R$ 9.145r5O (nove mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

T\rdo de conformidade com â presente Licitação na modalidade PregÃo

Eletrônico o,." O27 l20l3.

Nova Santa Bárbara, 02l05/2013.

/L
/1,

c rlo
ipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cer.Íro, A 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa B&bar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br- www.nsb.or.sov.br
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PR EFEI TURA Ní1UNI CI PAL 090
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Contrato no 018/2013

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEIV A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

aÁRgaRA E A EI/pRESA KARLA wtLcKEN 68484348920, TENDo poR oBJETo
A CONTRATAçÀO DE BUFFET PARA ATENDER oS EvENToS REALIZADoS

PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E DO TRABALHO.

Referente Pregão Elekônico n.o 2712013

Pelo presente inslrumenlo particular de contrato, vinculado ao Pregão Eletrônico n.o 2712013, de um lado, a
PREFEITURA D0 MUNICÍP|O DE NoVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito público intemo,
inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-ô0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de i/oraes, n'222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, portador do RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o n" 563.69'1.409-

10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a

empresa KARLA WILCKEN 68484348920, CNPJ no 12.637.8ô5/000142, com sede na cidade de Assai,

Estado do Paraná, sito à Rua Conrado Medeiros, n" 246, centro, representada pela Sra. Karla Wilcken,
portadora da Cl com RG sob o n,0 3.954.516-0 SSP/PR e CPF sob o n,0 684.843.489-20, a seguir

denominado CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação

Pregão Eletrônico N" 2712013, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contratos, as

disposiçôes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE Serviços de Bufiet para atender os eventos

realizados pela Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho, tudo conforme especificado no edital

convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o 2712013,

cúusuLA SEGUNDA - DA ExEcuçÃo Dos sERVrÇos
Os serviços objeto deste edital deverão serem colocados a disposição da empresa contratante, conforme
programação dos eventos a seguir:

16/05/2013. Comemoração do Dia das Mães: Vida Abundante na Terceira ldade com CofÍe Break

(participantes: 150 pessoas),

01/10/2013. Almoço de Confraternização do Dia lnternacional do ldoso (participantes: 150 pessoas).

1211212013 - Jantar de ConÍraternização em comemoração ao Natal (participantes: '1 50 participantes).

Parágrafo único - Os serviços deverão ser prestados nos locais a serem informados pela Secretaria do
Bem Estar Social e do Trabalho.

CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregão Eletrônico No 2712013 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 24 de abril de 2013.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua

peíeita execuçã0.

Parágrafo Segundo. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas

reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer

Rr-ra Walliedo Bittencourt de Moraes n'222. Centro. 8 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná - g - E-
mails - licltacao (insb Dr e.o\.br - rv§rr.nsb.or.uor'.br
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PREFEITURA MUNICIPAL 091
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes

cúusuul oueRTA - Do PREço
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$ 9.145,50 (nove mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta
centavos).

CúUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá após a execução dos serviços cotados em até o 30 dias, mediante a apresentação da

nota fiscal/fatura e logo após a aceitação da nota pela secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de
Empenho, sendo o mesmo fixo e ineajustável.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor

conespondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SEXTA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA.

O contralo terá vigência por 08 (oito) meses, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato, podendo

o mesmo ser prorrogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA- DAS GARANTIAS
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os serviços serão prestados de acordo com as

especificaçoes do edital, podendo ser rejeitados e substituídos de imediato, caso não atendam as

especificações deste contrato.

cúusuLA oITAVA - DA REscrsÀo coHrmrual
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escnto da Administração, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n0 8.666/93, e amigável, por acordo entre as
partes, mediante autorização escrita e Íundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no

processo licltatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

Parágrafo Unico . Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, alem de multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das

seguintes sançôes:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os

motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na leka "b",

CLÁUSULA NONA. DAS SANçÔES
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçÕes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuizo das disposições

anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença,

cúusuLA DÉcrMA - DA DoTAÇÃo oRçAMENTARTA
As despesas deconentes desta licitação correrão por conta da dotaçáo orçamentária havida pela conta no 08

- Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabal

08.244,0390,2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho; 3390.39.00.00 - Oukos

Rua walfredo Bitlencoun de Momes no 222, Cenrro, I 43. 3266.1222,8 - E6.250-000 Nova Santa Btubara Paraná - E - E-
mails - licitacaota.nsb.Dr.p.ov.br - ww\ri.nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 2580;08.002 Fundo Municipal de Assistência Social;

08.244.0410.2036 - [/'lanutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 3390.39.00.00 - Outros Serviços

de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2860; 2870; 2880:2920.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questÕes oriundas do
presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem1ustos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de
duas testemunhas.

Nova Santa Bá dé?aio de 2013

092

í

ú/,
Çl o

- Contratante

aWi en

Karla Wilcken 68484348920 - Contratada

P

uc de Paula

Secretária Municipal do Trabalho e Bem Es r Socia - Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua WalfÍedo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - El - E-
mails - licitacaorârnsb or.eov.br - ww\\.llsb.pr. eov.br
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Município de Nova Santa Bárbara - 2013
Li6tagom de Contratos 094

lnlclo vlgancl. Fln.l vllancl. FoÍo.c.dor
oz0g2o11 o1to.u2o11 352Ê2 XARLA WLCKEN
G..toÍ lnlclo €x.c.g$tor Flm.roc.g..tor
36051 . LUCIANE APÀRECIDA OE PAULA

Loc.l Llclt Éo
E SecÍ€laú do B6m Estár Sociâl 6 do Trab€lho PrÉ€áo - 96 000027/2013

Sútnuli
Contrataçáo de bufÍet paÍa atender os eventos realEados pela SecretaÍa do Bem Estar Socbl e do Trabalho

Dotrção:

Contr daapaaa Fonta l{atrÍeza deap6a Funclonal

002580

002860

002870

002880

oo2920

0000

0703

0704

0706

0711

RôcuÍlos frináíbs (Livíes)
gloco dê Finânciamenlo da Píol€çáo

Bloco d€ Finânciemsnto dâ Protêçáo

Bloco de Financiamênro da PÍotêçáo

BlGo dê Financiâm6nto de PÍot6ção

3.3 90 39.00.00 - ourRos sERVrÇos oE TERcErRos -

3 3.90.39 0O 00 - OUTROS SERV|ÇOS DE TERCETROS -

3.3.90.39.00 00 - ouTRos sERvr@s oE ÍERcErRos -

3 3.90.39.0O.0O - OUTROS SERVrçOS DE TERCETROS -

3.3.90.39.00.00 - ouTRos sERvrÇos DE IERcErRos -

08 2{,4 0390 2033

0ô.2ztrl .0410. 2036

08.21tlt.0410.2036

08.24a 01í0 2036

0E.2aa.02110.2036

Empen ho! 3eín íaqulslçJo

N úanaro Tlpo Oatâ da amilalo
- \ 1226ü2013 ozost2013

Subtot l:

coi|PosrcÃo oo s,Loo

9.145,50

9.í45,60

valoÍ oÍiginel do conlíalol

(') Váloí etuâlizâdo do contrato:

Valo. dâs rêquisçõ€s d€ êmpenho.

Valoí dos êstorno€ d6 Íêquisção de êmp€nhol

(') (Vâloí oíhinal + Valoí dos âditivos) ' Limiiê âdmissivel (%)

Veloí do3 êmpênhos sem Íêquisháo:

ValoÍ dos .stomos d6 êmÉnho sem rêquisiçáo:

vâloí dos câncelamGnlos de râp sem íÊquisiçáo

Vâloí das rêvêÉô.s dê êstomo da eíÍpenho

Saldo p.Ía nov.a Íequialçôa! da cmponho:

9.145.50

9.145,50

0,00

0,00

Oídinário

(9. r45,50)

0,00

0.00

0,00

0,00

ÍOTA GERA

Valor oÍignâl do contíalo:

(') ValoÍ etuá|i2âdo do conirato:

Velor das Íêquisçôês dê êmP€nho:

ValoÍ dos 63loínos da íêquisção dê 6mpenho

(') (vâloÍ oÍiginâl + Valor dos âdíivos) ' Lmite âdmissivêl (%)

Vâlor dos emp€nhos sem cquisiçâo:

Valor dos sstomos dê empênho sem Ísquisição

Valor dos câncelamcntos dê Ép sêm íêquisçâo:

Valor das reversóês de ôslomo d€ €mp€nho:

S.ldo para novaa aequlalçõ.a da ampsího:

9.145.50

9145,50

0.00

0,00

(9 1.5.50)

0.00

0,oo

0,00

0,00

CÍltóÍlor dê !.l.clo:

. Contíeto: 890
- lmprimir âs dotaçóes
- lmpÍimrÍ os átos contÍeluais
- lmpíim'r rêqulrçóes / ampênhos / cáncdâmênlos de l-.p c sêo§ rêsp€ctivos eslo.nos

Eíiüôg EáÉCÍ'íirÉ lu(lü, É83& S4y A1ü8131512@



t# NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADo Do PARANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGAO

(x) ELETRÔNrCO ( ) PRESENCIAL

N' 0a+ / ,rorí

095

N" ESPECTFTCAÇAO DOC oBs.
1 Capa do processo *J
2 Ofício da secretaria solicitando ôrÂ,
a LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) ot-,
4 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotação) ot/,
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) orb
6 Parecer Juridico (lndicando a Modalidade) ctá
7 Autorização do Prefeito para abertura 0Ú
I PoÉaria nomeaÇáo da Comissão de LicitaÇão 0h
o Resumo do Edital cÍr
10 Parecer Jurídico (Edital) ô(,
11 Edital ôú
12 Publicações (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional). ,"xú

13 Publicação Mural de Licitação (TCE) OL
14 Documentos de Credenciamento ôú
í5 Propostas de PreÇo oY'
16 Documentos de habilitação lv -r

17 Ata de abertura e iulgamento OY)
18 Proposta final das empresas vencedoras ôó
19 LicitaÇâo ao Jurídico (Resultado da Licitação) c)u.
20 Parecer Jurídico (Julgamento) .oú
21 Licitação ao Prefeito (HomologaÇão) {tt-
22 HomologaÇão do Prefeito ôv-
23 PublicaÇão da Homologaçáo (Jornal Reoional) 0'u,

24 Ordem de contrataÇão otl
25 Contrato oh
26 PublicaÇão do extrato do contrato (Jornal Regional) 0v^

27 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem de confqtoq) 0í1,

Rua walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Barbarq Paraná - E-mail Iicitacao E nsb.or.eor.or - urr w.nsb.or.eov.br



CPE.:

t*1,
:r':.Í]" - -1:-.:

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA Pá9.96

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pnrcÃo olornôNrco N. 02712013

Aos 04 dias do mês de novembro de 2013, lavrei o presente termo
de encerramento do processo licitatório de Pregâo Eletrônico n' 02712073,
registrado em 0810412013, que tem como primeira folha a capa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no I ao no 95, que corresponde a este termo.

Responsável pelo etor de icitações
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