
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PRES.'msellAtn0

OBJETO: Contratação de serviços de nutrição.

DATA DA ABERTURA: Dia 2710912018. às 10h00min.

DorAÇÃo:

VALOR MAXIMO: R$ 20.626,69 (vinte mil, seiscentos e vinte
e seis reais e sessenta e nove centavos).

Rua Watftedo BittencouÍl de Moraes, 22z,ÍeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.or.gov.br - Nova Santa Biírbara - Paraná
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DoTAÇÕES

Do Exercício2018 1610 loo.ooz.rz.aor.o21o.2016 o ls.s.so.ss.oo.oo
2018 1620 loo.ooz.tz.eor.o21o.2016 103 ls.e so.ss.oo.oo Do Exercício

2018 1630 loo.ooz.rz.sor.o21o.2016 104 le.e.so.as.oo oo Do Exercício

2018 1640 loo.ooz.rz sor.o210.2016 107 ls.e.so.rs.oo.oo Do Exercício

2018 16so foo.ooz.rz.sor.o2io 2ot6 114 la.s.so.ss.oo.oo Do Exercício
't1t ls.s.so.as.oo.oo Do Exercício2018 r660 loo.ooz.rz.sor.o21o.2016

Processo Administrativo n.o 9212018

Conta
da
despes
a

Funcional programática da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA EÁNEANI I' ',I

Av.: WalÍiedo Bittencourt Moraes, 222, Z (43) 3266..1222 C.N.p.J. N.o 95.561.080/OOO1 -60 L -?/
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, a (43) 3266-1033 -
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BáÍbaru - paÍaná.

CORRESPONDÊNCIA INTE RNA

DE; DEPARTAMENTO DE EDTICAÇÃO, ESPORTE E CALTURA

N' 105/2018

DaÍa:14106/2018

PARA.. SETOR DE LICITAÇOES

ASSTINTO.. CONTRATAÇAO DE E MPRESA

&rct r(p-Recebido por:
Nome

dl/\\t

O presente tem a hnalidade de solicitar a Vossa Seúoria a realizar a

contratação de Empresa Especializada para substituir a servidora Maisa Vieira §utricionista)

que se encontra de Licença Matemidade, com as atribuições inerentes ao cargo tais como:

Elaboração e cálculo dos cardápios, adequando-os às exigências da legislação vigente,

respeitando os hábitos alimentares e considerando os recursos financeiros e gêneros disponíveis.

Orientação e supervisão da execução do cardápio, observando as substituições permitidas.

Controlar o estoque e a qualidade de estocagem dos alimentos, bem como outras tarefas

correlatas determinadas pelo seu superior hierrárquico. A carga honíria estipulada é de 16 horas

semanais.

Solicitamos que a referida contratação deverá ser pelo período de 7 (sete)

meses, (sendo seis meses de licença matemidade e um mês de férias), podendo ser prorrogada

por mais 3 (três) meses, tendo em vista que a funcioniária manifestou sua pretensão em pegar

licença prêmio após o período acima citado. Esclarece-se que são 16 horas semanais.

Sendo o que se aprepenta para o momento, subscrevo-me.
I

, f / AÍenciosamente,
,. -i ' ,\ ,.-/^!,^\-,\^)
Çldiide-floreira Branco da Silva

Secretiíria Municipal de Edícação Esporte e Cultura

I
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riUNlClPIo DE NOvÀ SÀlrÍ BÀRB,À,.À Dâtâr13/06/2018 P.g:0o1

aêIrtorlo ate Llc.ncr.
S€!vtdo!:003576-r üÀtsÀ VIEIRÀ Licr01/06/2q18 à 3l/rzl2oag 

^t§199199/9999 
à 9919919999

llâlricula orde$ Nô!ê do servldor - I1po Dt loiciàl ot EiDal lio!âa Dlâ§

0035?6-1 00!
Àôi:01/09/2011

l,rÀt§À vrElRÀ

PlsPaseP:13026070520

L1c llàtêlnldâdê O5lg5l2gl8 02l7Ol2OtA 960,00 120

Àt'r.lirácào: L3lO6l2OtA

Nr total de horâs 960,00 t2a

0;t "
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pannNÁ

coRRESPoNDÊructe rrurenna

Nova Santa Bárbara, 2210612018.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçâo à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contratação de serviços de
nutricionista, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

P ito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moftes n" 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESpoNDÊttctl tutenrua

Nova Santa Bárbara, 2210612018

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Compras

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de processo licitatório para contratação de
empresa especializada em serviços de nutricionista, conforme solicitações da
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine a Lud dos Santos
Setor de Licita oes

Recebido por:

Nome Assinatura

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, L( - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(ânsb.pr.qov.br - mwv.nsb.Dr.gov.br

Data: ,l I
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RAZÂOSOCIAL -A§,(,c1J.,r-r.r,c- $oççirxucc- gs"'dicl-
J

ENDE

CNPJ
CONTATO (rrâ)Ssqr- -tB )\
Á Prefeitura Municipal de Nova Santa 8árbara - Pr.
CNPJ: 95.561.080,000'l-60 - Fond Fax - (43) 326ffií00

Descriçâo

Contratação de serviços de NUTRICIONISTA, com as seguintes

atribui@s inerentes ao cargo: elaboracfio e cálculo dos cardápios,

adequadoos âs exigêncras da legisla4;ão vigenle, respettando os

hábitos alimentares e considerando os recursos financeiros e gêneros

dsponíueis. Onenlação e superusáo da exedrçe) do cadápio,
oôservando as suôsÍrÍui@s permitidas. hntrclar o esÍogue e a
qualktade de esÍocagem dos alimentos, bm cona, ouÍras Íarcfas

arelatas determindas

Qtde Valor
mensal

Carimbo com

Assinatura -

Dam- J$

t -1ô

N0

Item
12 meses ,9,1qdl1

"COTAÇÃO DE PREÇO"

I

I

I
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PREFEITUBA MUNICIPALffi#tt
CORRESPONDÊITCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 l08l2Ol8.

De: DepartameDto de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de serviços de nutricionlgta.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contratação de serviços de nutricionista, em
atendimento a solicitação da Sra. Cleide Moreira Branco da Silva, Secretária
de Educaçáo, Esporte e Cultura, num valor máximo previsto de R$
20.626,69 (vinte mil, seiscentos e vinte e seis reâis e sessenta e nove
centavos), por um perÍodo de 07 (sete) meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Dlaine Sanúos
Setor de Çoes

Ruâ Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenfro, f 43.3266.8100, I - 86.250-000 -Nova Santa Biírbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURÂ MUNICIPAL

ffiTF.A
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRREsPoNDÊNcr,q. rNrBRN,{

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Seúoria em data de 2710812018, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentiírios para a contratação de serviços de nutricionista, em atendimento a solicitação
da Sra. Cleide Moreira Branco da Silva, Secretríria de Educação, Esporte e Cultura, num
valor miíximo previsto de R$ 20.626,69 (vinte mil, seiscentos e ünte e seis reais e sessenta e
nove centavos), por um período de 07 (sete) meses.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -DepaÍamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e
Escolas;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1610; 1620; 1630;

1640; 1650; 1660.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárb ar:a" 27 I 08 120 | 8.

Atencioyáen§

//
Laurita d/Souza

Contadora/CRC 045W6/ O -4
!»

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n" 222, Cento, t 43.3266.8100, >< - 86'250-000 -Nova Santa Bárbara,

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

\

Paraná - E - www.nsb.or.eov.br



PREFEITURA MUNICIPAL ílÍí

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊrcra txteRua

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2710812018

Prezado Senhor,

Em atençâo à correspondência expedida pela Sra. Cleide Moreira
Branco da Silva, Secretária de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a
contrataçáo de serviços de nutricionista, num valor máximo previsto de R$
20.626,69 (vinte mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), por
um período de 07 (sete) meses e informado pela Divisão de Contabilidade da
existência da previsão orçamentária através da dotação:

06 - Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educaçáo e
Escolas;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 16í0:
1620; 1630; 1640; 1650; 1660.

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

Sendo o quê se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine ti di dos Santos
Setor de Licita ES

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cer,ÍÍo, t 43.3266.8100 X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb.Pr.gov.br

I
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pREFEITURA MUNICIpAL DE NovA sANTA sÁnneRA
Av. Wâlfredo Bnte.côurt de Moraes ns zzz, Fon./Fex (o$) )266-Btoo

cNPJ N.e er.rór.0801000r-60
E-mail: grnnsb(ànsb.pr.gqv.br - Novã Sanra BáÍbara - Paraná

P a.re ce r ur ídi co

Soficitante:
Contratos

Departamento Munici,pal de Licitaçôes e

Mandaram a esta Procuradoria Juridica
pedj-do de parecer acerca das providências a serem adotadas

para a cont.ratação de serviços de autrição, para fazer
frente à ficenÇa maternidade da servidora lotada em tal-

cargo no Municipio, num valor previsto de R§ 20-626,69
(vinte mil e seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e

nove centavos), conforme requerldo pela Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cuftura.

I.
De saida, consta o pedido e a justificativa

pelo órgão a ser beneficiário com a pretensa contrataÇão,

com caracterizaÇão do objeto e valor máximo a ser

licitado.

Ainda, o procedimento contempla a indicação
de dotação orçamentária e parecer contábi1 para fazer
frente com as despesas da pretensa contrataÇão.

Ademais, está devidamente autorizado pela

autoridade administrativa competente.

o
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PREFEITURÁ MUNICIPÀL DE NOVÀ SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bitrencourt de Moraês nq 222, Fone/Fax (oal) lzó6-sroo

cNPJ N.e er.rór.o8oloooróo
E-man: pnnsbíAnsh.pr.eqy.lr - Nôva Sanra Bárbarã - Paraná

É o breve re.Iatório, do qual fundamento e

opano.

II.
Inicialmente, via de reqÍa, as obras,

serviços, compras e alienações do Poder público devem ser
precedidas da realtzaÇão de processo administrativo
licrtatório. Dito preceito dêcorre inc.Iusive de mandamento

const j LucionaI. Senão vejamos:

"Art. 37. A administraÇão púbfica direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federaf e dos Municipios obedecerá aos
principios de Tegalidade, impessoaLidade,
moraTidadet pubTicldade e eficiência e, também, ao
seguinte:

XXI ressafvados os casos especificados na
legislação, as obras I serviços, compras e
afienaÇões serão contratados mediante processo de
ficitaÇão púb7ica que assequre iguaTdade de
condiÇões a todos os concorrentes, com cfáusul-as
qúe estabefeÇam obrigaÇões de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da
fei, o qual somente pernitirá as exigências de
qualificaÇão técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigaÇões."

Como forma de dar maior efetividade a esse

normado, o legislador infraconstitucional editou a Le.i n.

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

contratos administrativos.

A partir da

foram sendo editados pelo
lei geral, outros regulamentos

Poder Púbfico, até chegar na

e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Welfledo Bhtêncoun de Mo.a€s nq z2r, Fore/Fax (o+) tz66-Btoo

CNPJ N.e g:.:ór.o8ol@o16o
E-mail: p!4asb(Onsb.pr.rov.br - Nova Santa Bárbãra - Paraná

Acredita-se, safvo melhor )uizo, que a

modalidade pregão é a que mel-hor se amofda às

circunstâncias do caso corrente, eis que o objeto a ser
contratado não exigê um processo/procedimento de maj.or

elaboração, de outro modo: complexo.

Nesse sentido, é de se dj-zer que o objeto a

ser l-icltado é dotado de natureza comum, ou seja, cujos
padrões de qualidade bem podem ser 'tobjetivamente
defj-nidos pel-o edital, por meio de especificações usuais
de mercado".

ao

do

aspecto
pregã02:

Efementos esses, vale dizer, no que tange

de convencional idade, tornam possível a adoÇão

".Lei n. 10.520/2002

À.l:Ê . 7" Pana aqtzisição de bens e sertriços colfrttrrs ,
poderá sez adotada a Ticitação a2 seazliàade de
pr:egão, qr:e será regida por esta Lei.
(grifos).

Parágrafo único. Consideram-se bens e
comuns, paÍa os fins e efeitos deste
aqueTes cujos padrões de desempenlto e

serviços
artigo,

qual idade

' A fim de não envolver o leitot em erro, clarifica-se que a modalidade Ptegío não foi a

últina a ser instituída pelo Poder Legislativo. Outras mais foram e ainda continuam sendo

constituídas, como, por exemplo, o RDC - Regime Diferenciado de Contratação'

' No acórdão rf zrTz/zoo9 o Tribunal de Contas da União afirmou que: "a utilização da

modalidade pregão é possível, nos termos da Lei n' ro.5zo/zooz, sempre que o obieto da

contratação for padronizável e disponível no mercado, independentemente
complexidade".

ediÇão da Lei n. 10.520/2002 - que instituiu a modafidade
pregão1 .

/t
PrfuLâá6



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SÂNTA BÁRBÀRA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Fon /Fax (o4) )266-8o0

CNPJ N.e e5.j6r.o8olooô16o
E-mâil: pmnsb@rsb.pr4e!.L - Nová Sânta Bárbarâ, parâDá

possam ser objetivamente definidos peTo editaf, por
meio de especificaçôes usuajs no mercado."

De staca- s e

e não "deverá"
o vocábulo " poderá "

pr.egão . Logo,fazê-lo pelo
no

dispositlvo,
facultativo ao Poder Público.

Em que pese isso, dentre as modalidades
licitatórias, o pregão afigura como sendo a mais simples,
e po.r isso, acarreta grande celeridade e ampla

participação de pretensos licitantes, o que converge com

os objetivos licitatórios, conforme prescreve o art. 3",
da Lei n. 8.666/932

"-Lei n. B . 666/ 93

Art. A licitação destina-se a garantir a
observância do principio constitucionaf da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a pÍomoÇão do desenvofvimento
nacionaf sustentávef e será processada e jufgada em

estrita conforrnidade com os prlncipios básicos da
Tegalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
iguaTdade, da publicidade, da probidade
adntinistrat iva , da vincuTação ao instrumento
convocatório, do jufqamento objetivo e dos que thes
são correfatos . "

Com efeito, esta Assessoria sugere a adoÇão

do pregão para acobertar a contrataÇão do objeto do caso

corrente, em vista, primeiro, que há expressa autorizaÇão

legal, e outro, que pelas caracteristicas simplórias,
Õstenta o pregão certa medida de vantagem à AdministraÇão.

I11 .

V'---/,1
Pá>iÊa1á6
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Ato contínuo, Admini st ração

mefhor se amolda

a pode rá
para aescolher a

cont ra ta Ção

CS écie do pregão que

em comentário.

Nesse ínterim, embora exista no mundo

jurídico o Decreto n. 5.504/05, que dispÕe sobre a

preferência pelo preqão eletrônico, dito preceito
normativo, entretanto, é ap]1cáveI de maneira detida à

União, sendo seu acatamento facu].tatiwo aos outros entes
pofiticos, visto a autonomia administrativa constitucional
que efes possuem.

T.rata-se, ademais, de um norte, em razão da

fafta de regramento nesse aspecto pela Lei Geral quê rege

a modafidade pregão. Logo, a escofha entre o pregão

presencial ou o efetrônico fica a critério do

Administrador, no âmbito da conveniência e oportunidade -
discricionariedade (gênero), a qual não incumbe ao

presente órgão juridico adentrar no mérito.

IV.
De tudo quanto se viu, esta

opina pela possibilidade da adoÇão da

licitatória pregão para a contrataÇão em tela,

Procurado

modal id
podendo

ria
ade

ser

e pregão presencial
deve definir - levando em consideraÇão, o que sugiro,
especialmente o fato da existência de fornecedores aptos

ao fornecimento na focafidade e/ou região.

ou o efetrônico, o que a AdministraÇão

É o parecer, salvo melhor 1u,izo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÁ
Av. Walfredo Bittencout de Moràês ne 2zr, Foúe/Fax(oa) 3266-srco

CNPJ N.e er.r6r.o8oloooróo
E-mail: ploqb@!§b.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Àv. Waltrêdo Bitt.n.oun de Morâês ne z:r, Fonc/Frx (oa) 3ró6-8roo

CNPJ N.e e5.5ór.o8oloooróo
E-mil p4g!@4!b4!gqy-b! - Novr Santa Bátbrra - P:raná

Nova Santa T ra, 04 de setembro de 2018.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, âs informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL í" 69t2OÍ-A, que tem
por objeto a contrataçáo de serviços de nutriçào, nomatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n' 10.520, de
17 lO7 l2OO2, Lei Federal n' 8.666, de 21106l1993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08l08l2000, Decreto Federal n"
3.697 , de 2l I L2l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" O4O/2O18, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, OSlOg l20l8.

/

c
Prefeito Municipal

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n' 222, Centro, E 43. 3266.8100, M - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL L

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 05/09/2018

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do
Pregão Presencial n" 69/20í8, cujo objeto é a contratação de serviços de nutrição,
em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C na Lud d Santos
Seto icitaço

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Cefiio, t 43.3266.8100 X - 86.250-000 -Nova Santa BáÍbara,

Paraná - E - E-mails ligi!êrêqt@!ú+r4oy.br - wrvrv.nsb



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANA

í!r1

AVTSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 69/2018

Processo Administrativo n.o 9212018

Objeto: Gontratação de serviços de nutrição.

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos
27t09t2018.

Envelopes: Até às 09h30min. do dia

lnicio do Pregão:Dia2710912018, às í0h00min.

Preço Máximo: R$ 20.626,69 (vinte mil, seiscentos e vinte e
seis reais e sessenta e nove centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova SanÍa Bárbara, sÍo â
Rua Walfredo Bittencouft de ltloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail : licitacao@n sb. pr.qov. br

Nova Santa Bárbara, 1310912018.

Marco nt de Assis Nunes
regoerro ova

1.080/0
Jl7

g5 00?{ ,

t5, ,Jb
E.drtal Publrcâdo

o
IJt

§.

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,I 43. 3266.8100, D{ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

t,
Portaria n" 04012018



x,!a PREFEITURA À/UNICIPAL I

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PREGAO PRESENCIAL NO 69/20í8
Processo Administrativo n.' 921201 I

Sênhor licitante:

Visando possível comunicação futura entrê a Prêfeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e a
sua êmprêsa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o e-mail
licitacao(@nsb. Dr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicaçâo de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçôes adicionais pertinêntes ao ceÉame licitatório.

Ma is Nunês

040t2018

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Biirbara, Paraná

E - E-mail licitacao@nsb.pl4qtlbt - rvrvw-nsb.pr.qov.br 1
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NOVA SANTA BARBARA
estpoo oo paneNÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO 69/2018
Processo Administrativo n.' 92/20í I

Objeto: Contratação de serviços de nutrição.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

aos t t2018.

Carimbo Padronizado da Empresa

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq PaÍaná

E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br- www.nsb.D!€qtlbr 2



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL NO 69/20í8
Processo Administrativo n.' 9212018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Abertura: Dia 2710912018, às í0h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às 09h30min, do dia 2710912018.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela Portaria no

O8O|2O17, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizarâ licitação, na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por itêm, destinado ao recebimento de propostas
objetivando a contratação dos serviços relacionados no ANEXO l: Contratação de serviços de
nutrição, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n"
14712014, Lei Federal n.' 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.25O12014, Decreto
Federal No 3.555/00 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666/1993.

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

considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02 (dois)
dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:
licitacao@nsb.pr.qov. br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou esclarecimentos)
serão disponibilizadas no site www.nsb.or.oov.br, para ciência de todos os interessados

Não serão admitidas nesta licitação: empresas suspensas ou impedidas de licitar com a

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, as empresas que estiverem em regime de

,- falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua forma de constituiçáo).
Somente poderáo participar desta licitação, firmas nacionais, individualmente cadastradas ou não,

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

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada ao dia 2710912018, às'l0h00min., no prédio

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222,
Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

2 - DO OBJETO

2.1 - O objeto da licitaçáo é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, na

contratação de serviços de nutriçâo, em alendimento a solicitação da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Cultura, conforme descrições constantes neste edital e seus anexos.

3. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

3.1. As impugnações ao presênte edital poderão ser feitas até as 17 horas do 2' (segundo) dia
útil anterior à data fixada para a realizaçáo da sessáo pública do pregâo, por qualquer cidadão ou

licitante.

Rua Wal&cdo Bittencoun de Moraes n'222, Centm, I 43. 3266.8100, I - E6.250-000 Nova Sanra BáÍbar4 PaÍaná
El - E-mail - licitacao@nsb.Dr.eov.br - \r.rn[.nsb.Í]r.sov.br 3

NOVA SANTA BARBARA
n!
:4 L--

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 -
Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das 13:00 às í7:00
horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao(Onsb. pr.oov. br ou através do site www. nsb. pr.qov. br



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

3.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao pregoeiro, e conter o nome
completo do responsável, indicaçáo da modalidade e número do certame, a razáo social da
empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser
protocolada no Setor de Licitações da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no endêreço
indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às ,l2h00, e das 'Í3h00 às í7hoo, ou encaminhada
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao@n sb. or.qov. br
3.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
3.1.3. Náo seráo conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos
prazos legais.
3.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data paru a realizaçáo do certame.

4. DA ENTREGA E ABERTURÂ DOS ENVELOPES

4.1 . O envelope N" 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO, deveráo
ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Estado do
Paraná, até às 09h30min., do dia 2710912Oí8, contendo no anverso destes (respectivamente) os
seguintes dizeres:

ENVELOPE No 0'r - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 69/2018

ENVELOPE No 02 - HAB|L|TAÇÃO
RezÃo socnL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 69/20í8

4.2. Não será aceito, em qualquer hipótese, a participacão de licitante retardatário,
rado este uele uêa resentar os envelo sa ós o horárioa

entreqa dos mesmos. comprovado oor meio do protocolo da Prefeitura M. de Nova Santa
Bárbara

5. DO CREDENCIAMENTO

5. 1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame-
5.1.1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por

meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE CREDENCIAMENTO com
carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.
5.1.1.1. Na hipótese do item 5.í ou 5.í.í, o representante deverá apresentar contrato social
original ou cópia autenticada da empresa representada.
5.í .í.2. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de aoresentar cópia do contrato social no envelooe de Habilitacão.
5.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identiÍicar-se mediante a

apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite a
conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

E - E-mail licitacao@qsb4l.geLb! - rvrvw.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA N,IUNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA

a) ceÉidão simpliíicada emitida e registrada pela respectiva junta comercial; â
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme modelo do ANEXO Xl do presente Edital.

5.7.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no

Envelope 1 - Proposta de Preço.

6 - DA PROPOSTA

6.1. Nos anexos deste Edltal, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll) e as
instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

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

8:li:
rstloo oo plngNÁ

5.3. Será admitido apenas I (um) representante para câda licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.

5.4. somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão
Presenclal, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

5.5. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no presente
cêrtame. Contudo, veriÍicadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele náo poderá
apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na sessão do pregão,
inclusive interpor recursos.

5.6. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a 
-\Declaração de cumprimento dos rêquisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO Vl do 
-

presente Edital.

5.6.1. No caso da sua não apresentação, a declaraÇão de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO Vl.
5-6.2. Na hipótese de a licitante náo enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos dê habilitâção, no Envelope 1 - Proposta de Preço, sob
pena de não conhecimento da sua proposta.

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

5.7.1. Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar no 123106, deve apresentar a

documentação comprobatória dessa condição, através do seguinte documento:

..\

6.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes contidas
obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA,
informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

pelo programa de
no (Anexo lV) e,
com as mesmas

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Ceotro. I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná
5E - E-mail licitacao@nsb.or.eov.br .Ír.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

ESÍADO DO PARANA

a) Nome ou Razâo Social, endereço completo, teleÍone e fax da proponente;
b) Número do CNPJ/MF;
c) Número do Procedimento adotado;
d) Descrição detalhada dos serviços oferecidos;
e) Preço mensal e total;

fl Prazo de validade da proposta, expressamente declarado, não inferior a 60
(sessenta) dias contados do dia da abertura do 'Envelope Proposta";

g) Assinatura do representante legal da empresa proponente que tenha
poderes para tanto;

6.4. A não apresentação do arquivo digital (GD-R ou PEN-DRIVE), se este êstiver
incompleto, ou não for possívêl efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação
da proposta;
6.5. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem

^, acondicionada, para que não sofra danos;
6.6. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternativa
do arquivo digital;
6.7. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da futuÍa
contratada;
6.8. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas quê não se enquadrem nas

especificaçôes exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitaçõês/Pregões, onde também encontra-se disponível o
Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mêsma;
6.9. A Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital sêrão acondicionadas no
ENVELOPE no 01;

6.10. Nos preços propostos deveráo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as

,. taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os
demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l.

7 _ DA HABILITAçÃO

7.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.1.1. Proua de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaçáo de cerlidáo/
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida

Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às

contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei

Federal n.o 8.2121199'l, às contribuições instituídas â título de substituição, e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros;
7.1.2. Prcva de regularidade fiscal pêrante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, /
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de

Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na íorma da lei;

7.1.3. Provâ de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais /
da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão

Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do licitante na forma

da lei;

Rua Walfrcdo Bittcncowt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa BáÍbârÀ Paraná

E - E-mail- licitacao@nsb.pr.eov.br- www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA .,!..

ESTADO DO PARANÁ

7.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGÍi, /
mediante apresentação do certiÍicado de Regularidade do FGTS - cRF, fornecido pela caixa
Econômica Federal - CEF.
7.'l .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a 1
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil,
7.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a -zapresentação de Certidáo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos do /
artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de'lo de
maio de 1943.

7.2. DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR:
7.2. í . Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso )üXlll do aÍl. 7' da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V do
art.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

7.2.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO lX.

7.3. Os documentos de habilitaçáo poderáo ser apresentados em original, por qualquer processo

de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio, mediante

conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgáo de imprensa oficial ou

impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

7.4. As certidôes e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais ou

fotocópias simples sujeitas à veriÍicação da autenticidade no sítio correspondente

7.5. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas por

representante legal da empresa.

7.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em desconformidade

com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

7.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, quanto à regularidade fiscal, poderâo

sanear defeitos constatados na habilitaÇáo apenas se apresentarem na sessáo todos os

documentos previstos neste Capítulo, mesmo que contenham algum vicio.

7.8. Toda a documentaçáo apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos por

órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, seráo aceitos por 60 (sessenta) dias'

Rua Walfredo Biüencouí de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, B - 86-250{00 Nova
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7 .2.2. Documento declarando que o licitante não foi dêclarado inidôneo para licilar ou/
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo do
ANEXO X.

7.2.3. Declaruçáo de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida p"to/
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do
ANEXO V.
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contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida neste
Edital.

8 - DO PREçO E DO PAGAMENTO

8. 1 - o valor total estimado para esta licitaçáo será de R$ 20.626,69 (vinte mil, sêiscentos ê
vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme Anexo l- Termo dê Referência,
podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 57, da Lei no. 8.666/93.

8.2 - Os preços propostos deverão ser finais, em moeda nacional, incluindo toda e qualquer
despesa com tributos e fretes, assim como conter somente duas casas decimais, não
sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zetq ensejando a
desclassificação.

8.3 - A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual, todas as condições de
habilitaçáo e qualificação exigidas na licitaçáo (artigo 54, inciso Xlll da Lei no 8.666/93).

9. DA DESPESA ORÇAMENTARIA

9.1 - A des esa com a resente licita o correrá à conta da Dota o

10 - DOS PROCEDIf,IENTOS DE RECEBIIIENTO DOS ENVELOPES E JULGAIIENTO
10.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes PROPOSTA e
HABILITAÇÂO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

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

apresentaram envelopes.
10.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamenlo dos licitantes, nos termos do ltem 5 -
DO CREDENCIAMENTO, e após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes

credenciados para conferência dos lacres e protocolos.

10.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será

procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento.

10.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da

fase de lances verbais.
10.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,

ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 0.6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou

multiplicação.
10.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal

presente à Sessão do Pregáo Presencial;

Rua Walfredo BiÍencourt de Moraes no 222, Cenfo, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

DOTAÇÕES
Exercíci
oda
despesa

Conta
da
despesa

Funcional programática Fonte
de
recurso

Grupo da fonte

2018 í6í0 06.002. 12.361.0210.2016 o 13.3.90 39.00.00 Do Exercício
2018 1620 06.002.12.361.0210.2016 103 IS S SO.SS.OO.OO Do Exercício
2018 1630 06.002.12.36í.0210.2016 104 lS.S.SO.aS.OO.OO Do Exercício
2018 1640 06.002. 1 2.361.0210.2016 107 lS.a.SO.ss.oo.oo Do Exercício
2018 í 650 06.002.12.361.0210.2016 114 ls. s.so.ss.oo. oo Do Exercício
2018 1660 06.002.'1 2.361.0210.2016 117 ls.s.so.ss.oo. oo Do Exercício
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10.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - Habilitação;
10.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não geraráo a sua desclassificação, pois
poderáo ser preenchidos para a autorização de execução do objeto.
10.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na
divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.
10.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.
10.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
10.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais baixo
e os das ofertas com preços até 5% (cinco) por cênto superiores àquela poderão fazer lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
'10.10- Não havendo pelo menos três ofertas nas condiÇões definidas no subitem 10.9, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
í0-11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposla de menor preço, observada a reduçáo mínima entre os lances de 5 % (cinco por cento),
aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.
10.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.
10.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
10.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o Pregão
Presêncial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado,
comparando-os com os preÇos estimados pela AdministraÇão ou com os preços praticados no

mercado.
10.'15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabllidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
10.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 7 - DA
HABILITAçÃO, deste Edital.

10.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar

com o licitante vencêdor, com vista a obter preço melhor.
10.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto

no subitem I 0. í 7.

í 0.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitâtórias, o

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de

uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

10.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor

preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de

lances entre os licitantes.
10.21. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada por

licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo Pregoeiro,

sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n" 222, Centlo, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bitbarq Paraná
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, desde que
observado o contido no item 7.8 dêste edital.
10,22. O prazo para a licitante microempresa ou êmpresa de pequeno porte apresentar a
documentâção de regularidade fiscal sem defeitos será de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período mediante prévia justificativa da proponente, devidamente aceita pelo
Pregoeiro, contados da data de término do prazo dê recursos ou da comunicação da
decisão do Pregoeiro acerca de eventuais recursos intêrpostos.
í0.23. A permanência do(s) defeito(s) na documentação após o prazo máximo estabelecido,
implicará na decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas nêste
edital.
í0.24. Gonstatado o atendimento dos requisitos de habilitação previslos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
í 0.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item 7 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.
10.26. No orazo de 0í (um) dia útil contado do encerramen to da sessão. a licitante declarada

$;:

vencedora. deverá aoresentar sua DroDo sta com os valores devidamente aiustados

Rua walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4
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10.26.1. Na recomposiçáo final, os preços unitários não poderáo ultrapassar os valores máximos
que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s) valo(es)
consignado(s) na proposta inicia[.

10.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de planilha o
segundo colocado.
10.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para análise
mais acurada, ficândo os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais serão
posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o

prosseguimento dos trâbalhos.
10.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02 (dois)

dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando
cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por meio eletrônico

de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após

abertura da sessão.
10.29. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de recorrer,

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

10.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - Habilitação apresentados pelos

demais licitantes, até a execução definitiva do objeto licitado. Após inutilizará os mesmos.

10.31. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro,

equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

,I1 - DA AOJUDICAÇÃO E DA HOi|IOLOGAÇÃO

"1"1.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por item,

desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital.

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

vencedora.
11.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto à

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

submeterá a homologaçáo do processo ao Prefeito Municipal.

1U
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11.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será
o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicaçáo e homologação.

. í2 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Ao Íinal da sessáo, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação
imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e, consequenlemenle, a

adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.
12.2. Serâ concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentaçâo das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista

.- imediata aos autos.
12.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos termos
do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n" 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos diretamente ao
Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email licitacao@nsb.pr.oov.br e
encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade competente, devidamente informado, para

apreciaçáo e decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis.
12.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do Município
de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site www.nsb.or.oov.br

í3 - DO CONTRATO

13.1. Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3 (três) vias iguais;
13.2. Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas

condições de habilitação;
13.3. O contrato a ser íirmado terá prazo de vigência de 07 (sete) meses, entrando em vigor
logo após a assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência administrativa.

14 - DO PRAZO DE EXECUçÃO

17.1. O prazo para início da prestação do serviço é de 2 (dois) dias, contados a partir da

assinatura do contrato.

15 - DO PAGAilIENTO

í5. 1. O pagamento ocorrerá mensalmente, até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços,

mediante apresentaçáo da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas

alineas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.2121199'1, às

contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e

Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.
15.2. Deverá constar da nota fiscal o nomê do banco, agência e o N'da conta bancária receptora

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

Rua Walfiedo Bittcncoun dc Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250{00 Nova Safla Btubar4 Paraná
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15.3. A Prefeitura poderá deduzir do monlantê a pagar os valores correspondentes a multas,
indenlzações, encargos, tnbutos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos
termos deste Pregão Presencial.
í5.4. Nenhum pâgamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção
monetária.

16 - DAS PENALIDADES

16.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas as
seguintes penalidades:

16.í.'l- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

16.1.2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do direito de
licitar e contratar com a administraçáo pelo prazo de 5 anos e multa de 10/o sobre o valor total do
empenho);

16.'1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: adveftência;

16.í.4- Multa de í % (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na prestação dos serviços, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sançôes previstas
neste edital e na legislação inicialmente citada;

l6-3 - O descumprimento parcial ou total das obrigações, não será considerado como

inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,

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

í7 - DISPOSIçÔES FINAS

17 .1 - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, dando

Rua WalAedo Bitrencoun de MoÍaes n" 222, Centro, I 43. 326ó.8100, I - 86.250-000 Nova Santa BiárbarÀ Pamná

^rt.7 
da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entÍegar ou
apresentar documentaçáo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçáo do
contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Srcaf, ou ,os sisÍeína s de cadastramento de fornecedores a guê se
refere o inciso XIV do art.4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
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16.2 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da contratante, pela contratada,

serâo deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta especíÍica em favor da

contratante, ou cobrados judicialmente.
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'17.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento.

17.4 - Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102, subsidiariamente nas
Leis Federais 8666/93.

í 7.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos que
orientarão o presente pÍocesso licitatório até a assinatura do respectivo contrato administrativo.
Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposiçôes legais acima
especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou

divergências encontradas em seus documentos de habilitaçáo e/ou proposlas.

17 .6 - A participaçâo do licitante neste pregão implica na aceitação de todos os termos deste
Edital.

í8 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL

I 8.1 . ANEXO | - Termo de Referência;
18.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
'18.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
18.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
í 8.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
18.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
'18.7. ANEXO Vll - Modelo de Termo de Credenciamento,
18.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Não Parentesco;

.^.. 18.9. ANEXO IX - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa

ou empresa de pequeno porte;

í 8. 10. ANEXO X - Modelo de Declaração de ldoneidade;
'l 8.1 1 . ANEXO Xl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa

ou empresa de pequeno porte;

18.12. ANEXO Xll - Minuta do contrato.

'18-13. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta

licitação.
Nova Santa Bárbara, 13/09/2018.

'.: I
:.
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ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49 da Lei
Federal 8666/93).
í 7.2 - Quaisquer dúvidas, informaçóes e esclarêcimentos sobre esta licitação serâo prestados
pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitaçôes, sito à Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222, Cento, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone: 43-3266-8100 ou por
e-mail: licitacao(Ansb. pr.qov. br. O horário para atendimento é de segunda a sexta-feira das 08:00
às 'Í 2:00 horas e das 1 3:00 às I 7:00 horas.

//r'
EÍic Kondo

Prefeito Municipal

E - E-mail licitacao@nsb.or.sov.br - rvwrv.nsb.pr.qov.br
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Ma Assis Nunes
ro

Po a n' 04012018

c Silva
Secretária de Educaçáo Esporte e Cultura

nco
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PREGÃO PRESENCIAL NO 69/2018

ANEXO I

TERruo oe nerenÊrcn

'1.1 -A presente licitação destina-se à contratação dê sêrviços de nutrição, em atendimento a
solicitaçáo da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, para fazet Írcnle à licença maternidade
da servidora lotada em tal cargo no MunicÍpio, de acordo com as características descritas neste
Termo de Referência e demais anexos.

3.1 - Os serviços deverão ser prestados conforme especificado no edital

convocatório.

3.2 - As empresas que não puderem atendêr aos requisitos solicitados pelo

presente certame, deverão abster-se de cotar.

3.3.1 - O não cumprimento do prazo estipulado, bem como para demais

descumprimentos de quaisquer normas estabelecidas no prêsente edital, implicará multa

conforme a Lei.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bá[bar4 Paraná
g - E-mail - !!eitacao@nsb.pr.qov.br - rvww.nsb.or.qov-br

2. DAS ESPECIFICAÇOES E CARACTERISTICAS DO OBJETO

LOTE: 1-Lote001

7,00 MESES 2.946,67 20.626,691 8183 Contratação de serviços de nutrição
com as seguintes atribuiçóes inerentes
ao cargo: elaboração e cálculo dos
cardápios, adequando-os às exigências
da lêgislaÇão vigente, respeitando os
hábitos alimentares e considerando os
recursos financeiros e gêneros
disponíveis. Orientação e supervisão da
execução do cardápio, observando as
substiturções permitidas. Controlar o
estoque e a qualidade de estocagem
dos alimentos, bem como, outras
tarefas correlatas determinadas pelo
seu superior hierárquico. Com carga
horária de 16 (dezesseis) horas
semanais.

20.626,69TOTAL

3 - D|SPOSTÇ ES GERAIS

15

3.3. O prazo para início da prestaçâo do serviço é de 2 (dois) dias,

contados a partir da assinatura do contrato.

í - OBJETO

Item lcooigo
ldo

lnroduto/
Iservrco

prodúo/serviço Preço
ináximo

Preço .

máximô
tolal .



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

3.4 - O prazo de duraçáo do contrato a ser firmado entre as partes será
de 07 (sete) mêses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por
conveniência administrativa.

3.5 - Quaisquer dúvidas referentes ao objeto desta licitação poderão ser
sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitações, Contratos e
Compras, através do telefone (43) 3266-8100, ou pelo E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

Rua walliedo Bittencoun de Moracs n' 222, Centro, 7 13.3266.ttOO, X - gO.ZsO-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

g - E-mail - licitacao@nsb.Dr.8ov.br - rvrvu.nsb.pr.gov.br
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 69/20í8
ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

Rua walfiedo Bittercourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 326ó.E100, I - 86.250400 Nova Sanra Bitubar4 Paraná

El - E-mail licitacao@nsb.or.eov.br - rvww.nsb.pr.eov.br t7

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP692Oí 8-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI



PREFEITURA MUNICIPAL
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ESTADo Do PARANÁ

ANEXO ilt

ED|TAL oe pnecÃo pRESENctAL No 69120íB

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
SoFTWARE ÍrrED|ADoR ulLtzADo pARA MoNTAR pnecÃo

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n' 222, Cerrro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

E - E-mail licitacao@tr§bnljoLbr - www.nsb.pr.qov.br 18
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Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável para a

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PRoPosrA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome pp692oíB_ANExo2_AReulvo

DIGITAL DE PROPOSTA.esI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN DRIVE ou

CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP692Oí8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE

PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para sêu computador. Abra o arquivo

PROGRAMA DE PREENCHIiTENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no Uotao ]

E localize o arquivo PP6920í8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nr Lol.

[ft"áÃÀ-.*- I

5á
qütà, 30 de Jüxto de Zm Eeirrlo 5tãÍrã - 1,ll,r*..eiJd!.cün.b. lBsàr1,1,0,3

I

l

.-' fmisdo de Propolta '- ': x]

Rua Waltedo Bittencouí de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Brírbara, Paraná

E - E-mail licitacaoú)nsb.or.sov.br - rvww.nsb.or.gov.br

ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 69/2018

ANEXO IV- INSTRUÇOES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

I Á

I

'-<'
;EsPropostà

19
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (.) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de cada

produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão: Çl lmgimir goposta

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

I Eravar popostô 
I

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

Crdâdê'

JcÊêdeiêr

Frr-
FI lsszmmm

I'weserraraOe,s*aere

NúrElo ComFl.Í'círo

UF' C€P

E.miiil

sss 999.999 39

93 99!9 !9999

8ãi,ô

CPF'

'ReprêiêÍtôntê t!.. E

QIJê

lftd€iu. xrdi)d dê ltiEã

td6 ãodro.Á.úvirc 
I

Pr€toÍotd ôLdã 3@,qD

256 Ím FeíE. l
16.0m

i tir4aô grsElio

T--ffiã l-- ,m

Ítrl vALvlJtA 2fl1 $7t 91

m stRvtço DE vÂo DE 0BBA MvtaTURA 0o coBt

ã5_üm
{tüm

I,üIn PAB

l,ÍIIn UN

ãítm)
15.m

V€.rão: 1 , L0,3

ü qrc,a pcpoar@ oaoc ao lo,nccrao

I Eqilü! 5d!ínõ - r*r.!qjdüE.c!íi.tq]àtà, I d. lr*o d. 2@

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 326ó.8100, I - 86.250-000 Nova Santa BáÍbaü, Paraná
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O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP692Oí8_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o qual será apresentado no

ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitações da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail

licitacaor@n sb.pr.qov.br

hoporta gravàdà em Ct\Proposta.ed l!!

OK

+
lnfoÍmation E

Rua Walfredo Bittencourt de Mordes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

El - E-mail- licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.nr.gov-br
22
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NOVA SANTA BARBARA

ANEXO V

MoDELo DEcLARAÇÃo FATo SUeERVENtENTE

Refêrentê ao Pregão Presencial No 69/20í8

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo
Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL No 69/2018, junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a
empresa inscrita no CNPJ sob o no ..............., até a presente data não recebeu
deste ou de qualquer outro órgâo da adminisÍação pública direta ou indireta, SUSPENSÃO
TEMPORÁRA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração,
assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a

adminístração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade
de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Paoel timbrado da empresa proponente.)

Rua Walfredo Bitlencoun de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, & - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

E - E-mail - licitacao/ansb.Dr.p.ov-[ .Í,r.sov.br 23
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO VI

(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

MoDELo oecuneçÃo DE euE ATENDE e_LENAMENTE Aos REeutstros DE
HABTLtTAçAO

ReÍerente ao Pregão Presencial No 59/20í8

Prezados Senhores:

inscrito no CNPJ no I
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador da
RG no e do CPF no.....-................. declara que "Atende Plenamente"
aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

'f 0.520, de 17 de julho de 2002.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

ÍObs: Papel timbrado da empresa proponente.)

Rua walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Biárbar4 Paraná

El - E-mail - licitacaoânsb.preov.br - rvww.nsb.pr.sov.br 24



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
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ANEXO VII

(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

Referente ao Pregão Presencial No 69/20í8

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o

representada pelo(a) Sr.(a)
(CARGO), portado(a) do R.G. no para

CREDENCIA o(a) Sr.(a) _ ,

e C.P.F. no

representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial no 69/2018, contratação de serviços de nutrição, podendo formular lances, negociar
preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em

todas as fases licitatórias.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua walfredo BinencouÍ de Moraes n' 222, Centro, t 43. 326ó.8100, E - 86.250-000 Nova Santa

E - E-mail - licitacaor?nsb.or.eov.br - rvwrv.nsb.pr.eov.br
Bfubam" Panná lc

(Obs: Paoel timbrado da empresa proponente.)
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iroDELo DECLARAçÃO (ART. 7., rNC. XXXil DA CF)

Rêferente ao Pregão Presencial No 69/20í8

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob oo _,
por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado(a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no

inciso V, do ar1.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,
de 27 de outubro de í999, que não emprega menor de dezoilo anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a

partir de quatoze anos, na condiçáo de aprendiz.

Local. .. de de 2018

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

CPF

(Obs: Papel timbrado da empresa proponente.)

Rua Walfiodo Bittencoun de MorÀes no 222, Centro, 8 43. 326ó.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Biárbara, Paraná

E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wrvrv.nsb.pr.gov.br 26
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
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ANEXO IX

MODELO DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Referente ao Pregão Prêsêncial No 69/2018

portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito de
participaçáo no processo licitatório Pregão Presencial No 69/20í8, que não mantém em seu
quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parenles em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de
direção e de assessoramento, de mêmbros ou servidores vinculados ao Departamento de
Finanças, Compras e Licitaçôes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração

Loca1......... de.. .....de 2018

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cenrro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Sanla BtubaÍa Paraná

B - E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - rvww.nsb.pr.qov.br

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

ÍObs: Papel timbrado da empresa proponente.)

27
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ANEXO X

MODELO DECLARAÇÃO DE TDONETDADE

Referentê ao Pregão Presencial No 69/20'tB

A estabelecida na

inscrita no CNPJ
sob no Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 69/20í8, instaurado pelo

Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local.....-..... .dê ............de 2018.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Papel timbrado da empresa prooonente.)

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

Rua walfÍedo Bittcncoun de Moraçs n' 222, Centro. I 43. 3266.8100, B - 86.250400 Nova Santa Báúara, Paraná

E - E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.br - wrvrv.nsb.or.sov.br 28
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PAPEL TIÍIIBRADO DA EMPRESA E COttI O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 69/20í8 - SRP

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

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

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfiedo Bitt€ocouÍ de MorÀ€s no 222. Centro, I 41. 3266.8100. I - 8ó.250-000 Nova Santa Biirbar4 Paraná
g - E-mail - licitacao@nsb.Í)r.gov.br - rvww.nsb.pr.sov.br 29

Local e data,
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PREFETURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA LIJI
ESTADO DO PARAiIA

MTNUTA Do coNTRATo euE ENTRE st FAzEM o lrituntcÍpro DE NovA
SANTAgÁReaReEAEMpRESA
<FORNECEOOR.CONTRATO#T&NOME>, TENDO POR OBJETO A
coNrnaraçÃo DE sERVtÇos oe turRrçÃo.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.'69/20í8, de um lado, o MUNICíP|O DE NOVA SltqTn aÁRgeRA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador do R.G. no

SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica, de direito privado, com sede a
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>, <FORNECEDOR-CONTRATO#T&NUMERO>,

município de <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEDOR.CONTRATO#T&UF>,

inscrito no CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conÍormidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei

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

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE serviços de

nutrição, conforme consta da proposta apresentada no Pregâo Presencial n.o 69/2018 e

especificado abaixo: 
<rrENS.coNTRATo#T>

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUçÃO

O prazo para início da prestação do serviço é de 2 (dois) dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Presencial N." 69/2018 - e seus anêxos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de _.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que

os documentos mencionados nesta ctáusula, serão considerados suficientes
para, êm conjunto com êste contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita

execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os
anexos e este contrato, vale o contrato.

Rua Walfredo Bittencouí de Mo.aes no 222, Centro, 8 43. 326ó.8100, I - 8ó.250-000 Nova Santa Biárbara Paraná
El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br- rvrvrv.nsb.pr.gov.br 30

ANEXO X[

Referente Pregão Presencial n.o 69/2018



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUARTA. DO PREÇO
Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE

seobrigaapagaràcoNTRATADAummensaldeR$-,totalizandoR$
<vALORCONTRATO>, (<VALORCONTRATO#E>).

PARÁGRAFO ÚtttCO - Nos preços propostos estáo inclusos os encargos
sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, salários, carga tributária, alvará,
emissão de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro

^ bruto da licitante e os demais custos mencionados nas especificaçóes.

0:'i

CúUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) diâs após a prestação dos serviços,

mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relalivos às contribuições sociais previstas nas

alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às
contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e

Certificado de Regularidade de Situaçâo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos

órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo
ptazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido
pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência

e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a

efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a

pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n'69/2018. Nenhum
pagamento será eíetuado a contratada enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a coneçáo monetária.

PARÁGRAFO Útttco - A CoNTRATADA se compromete a emitir a

respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SEXTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos casos enumerados nos incisos la 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.

PARAGRAFO UNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do
contrato, além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais
penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:

Rua Watfrcdo Binencourt dc Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa BáÍbar4 Paraná
g - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.ptgglb! 31

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



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

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 concêdida sêmpre que o
proponênte ressarcir a Administração pelos prejuÍzos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA SETIMA. DAS SANçÕES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas

neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por
indenização integral, sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula

^ penal, pelo valor de 20o/o (vinle por cento) da avença.

CúUSULA oITAvA - DA DoTAçÃo oRÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação conerão por conta da dotaçáo

mentária no

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Contratantê

DOTA ES

2018 1610 lOO.OOZ.rZ.aOr.O21O 2016 s.90.39.00.00 Do Exercício

2018 1620 IOO.OOZ. r Z.aOr .0210 2016 m 3.90.39 00 00 Do Exercício
Do ExercÍcio2018 1630 lOO.OOZ.rZ.SOr.O21O2016 Ire4 3.90.39.00.00

2018 í640 lOO.OOZ.rZ.aOr.O21O.2016 ffi 3.90 39.00.00 Do Exercício

2018 1650 IOO.OOZ rZ.SOr.O21O.2016 tla 3.90 39.00 00 Do Exercício
Do Exercício2018 1660 lOO.OOZ.rZ.aOr.O21O.2016 1111 3.90.39.00.00

ItrITIiltúfr-

Rua Walfredo Binencoun de MoÍaes n' 222, Cenúo, I 43. 326ó.8100, I - 8ó.250-000 Nova Santa Btubar4 Parará
E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - §.rvw.nsb.Írr.gov.br 32

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCN.
O prazo de vigência do presente contrato e de 07 (sete) meses, contados a partir

da data de assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA - OO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a

solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três)

vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

programática lFonte lNatureza da

la" ldespesa
lrecurso I

da



PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

<FORNECEDOR. CONTRATO#T&NOME> - Contratada

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Brírbara, Parará
El - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br 33



ESTADO OO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Wâlter Guimarães da Costâ n! 512, Fone/Fex (043) 26Ê1222 - CNPJ N.o 95.561.080/OOO1SO

E-ínait !@!:ueofu!!.&ofo - Nova Santa BáôaÍa - Paí:né

PORTARIA No 04O/2O18.

O Prcfeito Municipal dê Nova Sarta Bfubara -
Paraná, resolve, no uso de suas atribuiçóes legais:

NOMEAR

Att.l' - A Comissáo de Pregâo, composta pelos

seguintes membros

- Pregoeiro: Marco Antônio de Assis Nunes - CI/RG n"1.331.506-92 SSP/PR

- Môoica Maria Proençâ Martins da Conceiçâo - CI/RG n'10.450.207-5

SSP/PR.

Equipe de Apoio: Maria Gorettr Shulthais Ccstálio - CURA f 5.237.242-9

- Suplente: Mada José Rezende - Cl/RG n" 9.170.7144 SSP/PR;

Equipe de Apoio: Polliny Simere Sotto - CI/RG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplerrte: Maria de FátiIrta Ribeüo da Mata - CI/RG no 3.609.203-3;

Art.2" . Esta Portaria entra eE vigor na data de sua pubücaçáo, revogadas as

disposições ell contÍário.

Publique-se

Nova Sa:eta Bárbara, 28 de junho de 2,018

PREFEITURA MUNICIPAL

NôVÀ SANTA BARBARA

á,rz-z
Ertc Kó[do

Prefeito Municipal

I

ê,

úoraes n" 222, Centro, t 43.3266.8100, - 86.250-000 Nova
Rua Walfredo Bittencoufi de

E - E-mail - licitacaoônsb or'eov br - wrvw.nsb.Pr.eov.br

Sânla Barbara" Paraná 34
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l-r .J tiPREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTÂ BÁRBARÂ

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes na zzz
Fone/Fax (o4) 3266-8too

E-mail; pmnsb(ôns b.or.sov,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parêêer juridico

Sol-icitante: Departamento Munici-pa1 de Licitaçôes
Cont râto s

Ref. Processo ficitatório n

pregão presencial n. 069 / 1.8 .

o92 /t8 p ro cediment o

Eoi encaminhado a esta Procuradoria
pedido de parecer acerca da regularidade da minuta do

edital e anexos do processo licitatório aut-uado sob o

n. 092/18, procedimento preqão presenciaf, destinado

ao registro de preÇos para eventual contratação de

serviços de nutrição, conforme solicitação e

justificativa da Secretaria Municipal de Educação,

Esporte e Cuftura.

É o breve relatório.

e

Antes da

presente parecer, cabe

sendo produzido sob o

parágrafo único, art. 38,

incursão no objeto centraf do

mencionar que o mesmo está
páreo das disposições do

da l,ei n. 8.666/93.

â ,
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SÀNTA BÁRBARA

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz
Fone/Fax (o q) 3266- Stoo

E-mail: pmnsb(Dnsb.Dr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Esclarece-se que questões de cunho

preliminar, tais como a esco1ha da modalidade e a

presenÇa de documentação fundamental no certame )á
foram verificados, sendo, pois, esta análj-se
exclusiva quanto aos instrumentos de vinculaÇão do

processo administrativo.

Questão particulari zada: consta do

edital o seguinte dispositivo: "a beneficiária da ata
é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, civis e comerciais
resul-tantes da contrataÇão". Do que se acena o acerto
na confecção dessa parte.

Pois bem.

A

assessoria, não

i-rregularidade no

respeito da incumbência desta

sê vê, às claras, vício de

edital e anexos.

cont rato
reclamos

espécie.

Tanto o edital quanto a minuta do

(l-eia-se tarnbém ata) correspondem aos

legais e principiológicos apl-icáveis à

Particularmente, a minuta do contrato
(novamente, aplica-se à ata) ostenta bastante cfareza
êm seus termos, constando, entre outras, cláust{as

\---4
P\yrtde1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n9 zzz

Fone/Fax (o 4) 3266-8too
E-mail: prnasb@nsb=p!.gqlt,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

que estabelecem: a) o objeto e seus caracteres,'
regime de execuÇão ou forma de fornecimentoi
preÇos e condiÇões de pagamento; d) prazos,'

direitos e deveres dos pactuantes; tudo de acordo

b)o
c)

e)

com

n.as disposições do art. 54 e seguintes da Lei
8.666/93.

Com efeito, esLa Procuradoria externa
manifestaÇão favoráve1 à aprovação dos ínstrumentos

de vinculação, balizando, assím, o prosseguimento do

feito.

É o parecer, salvo mefhor intelecção.

2078.

Nova Santa Bárbara, 13 de setembro de

de e sus

P rocu ra orta ca

Pâgina 1 de 7



13/09/2018 Mural dê Licitaçóes Municipais

0 J.,ü

TCEPR

Ysta!

Detalhes processo licitatório

Preço ÍiiixiíÍo/RefeÉffh de prêço -

Rt*

Dab de tan_@Ínento do Editàl

Data da Ah€Íblra das PÍopostas

Datà dà AbeÍtura das PÍopostas

Data caocdômento

Desaíição Regrmída do Objetô' Co.rtratôÉo de seíviço6 de nuEi6o

fu.ma de Avalição Menor Preço

Dota@ OÍçamentáíia' 060021236102102C16119039C00C

20.626,69

13/09/2018

z7lNl2018 Dàta Rêgisúo

Data Registro

13t0912018

( 4271s1,29s0 {!eqpü)

2018

OE NOVA SANIA BARBARA

No licjração/dispefl saliôexklibihdôdê* 69

Númem editaVprocesso. 9212O\8

14odalidôder Pregão

Entidade Êxe@tora

Inslttriio Financeirâ

Contrato de Empléstimo

ãnir

https://servicos.tce.pr.govbr/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcessocompÍa.aspx 111
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lêi n" 6ô0, dê 02 do abÍil132í - Nova Santâ Bárbara, Pãraná. Quinla-feira, í3 de Setembro deN'

PR - SRP

obiêlo: Registro dê pÍeços para êventual contrataçâo de sêÍviços dê
vidraçarie. 0bjêto: Contratação seÍviços de nutrição.

Tipo: Menor pÍeço, por lote. Tipo: Menor preço, poÍ item.
Recebimênto dos Envelopes: Até as í3h30min, do diaflNnul. Recêbimenlo dos Envelopes: Até as Ogh3omin, do dia 27109/2018,
l,-io do Pregão: Dia 271092018, aB 14h00min. tnicio do pregáo: Die 27109/20í8, a6 10h00min.
I ,r máximo: R$ 11.169,30 (quaÍenh e um mil, cênto ê sêssenta e novê Prêço máximo; R$ 20.626,69 (vinte mil, seiscênlos e vinte ê sei6 Íeais e
reais ê trinta centavos), sessênta ê novê centavos).
lnformacôes Comolemêntarês: podeÍão seÍ obtidas em horário de expedienle l0ÍQIml!&s.,lCOE!,EEÊ!!aEÂ: poderão ser obtidas em hoÍário de expediente
na PreíêituÍa Municipal de Nova Sanla Báóara, silo à Rua Walfredo Bittenmurt na Preíeitura Municipal de Novâ Santa BáÍbara, sito à Rua Walfredo Bittencouí
de Moraes no 222, pelo Íone: 43-326ffií00, por Email: licitacao@nsb.pr.qov.br de Moraes no 222, pelo fone: 43-32663100, por Email: licitacao@nsb.or.qov.bÍ
ou pêlo site www.nsb.Dr.oov.br ou pelo site www.nsb.oÍ.oov.br

Nova Santa BáÍbara. 13/09i2018. Nova Santa Bárbâra, 13/09/2018

A

llaÍco Antônio dê Assis Nunê§

Pregoeko

PotâÍia n' 040/20í8

MaÍco Antônio de Assis Nunes
PÍegoeio

PoÍlâda n" 04012018

PR PRESENCIAL N" 60/20,I8 . SRP

Erlc Kondo
Prefeito Municipal

EXTRATO DO COIi/TRATO N" 78/2018

REF.: Tomade de Prêços n'52018

PARTES: unicipio de l,lova Santa BáÍbara, pessoa juridica dê dirêito publico intema, inscÍita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sêde administrativa na

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222, neste alo repÍesentâdo pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EÍic Kondo, e a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita

no CNPJ sob n' 76.030.71710001-48, mm sede na Rua Emesto Piazetla, 202, - CÊP:82510390 - Baino: Bacachêri, Curitiba/PR, nêste ato tepresentada poÍ seu
procurador, Sr. Joáo Luiz de iracedo Junlor.

oBJEro: Contratação de emprêsa para prestação de seÍviços dê licenciamênto de soÍtuare, incluindo os seguintês sistemas: Conlabilidadê Pública,

oÍçamento Anual, Plano PluÍienual, ContÍolê PaEimonial, Licihçôes ê Compns, Conkole dê Recursos Humanos e Folha dê Pagamênto, Conttoh de

Frohs, PoÍtal da TranspaÉncia, Tramltrção de Processos e Protocolo, TÍibutaÉo e Díyida Atiya e supoÍle lécnico opêracional, para utilização no

executivo municipal.

VALoR: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzêntos e cinquenta reais), mensal, tolalizando RÍ 63.000,00 (sessenh e três mil Íêais).

PRAZO DE vlcÊltlclÂ: í2 (dozê) mesês, mnlados a paÍtir da dala de assinêtura, ou seja, até í209/20í9.

SECRETARIA: Secrelariâ Municipal de AdministÍâÉo.
RECURSOS: Secretaria Municipal de AdministraÉo.
RESPoNSÁVEL JURÍDICO: GabÍiêlAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963

DATA DE ASSIATURA C0NTRATO-[!Q!AQ!!,

Diário OÍicial EletÍônico do ilunicípio dê Nova Santa Bárbara
Rua: Wâlkedo Bittencourt de Morâês n'222 - Centro

Fone/Fa* (43) 326G8100
E-mail: diarioôfi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov,br

Oocurnento assrÉd. p$ Cenrncadô Oigúal Nova Sãnta
BárbâÍâ ftêíêitura nbni.ipâl: 955610800@i60 - ac sERAsa
- Sua aulanüsdade é $rêrúda (bsdo qu€ vÉuãlüsdo aüEvés
do silê: htio r/q*e rájlseênciâôáênâ (m brd@osÚ

MuniCípio de Nova€ànta Bárbarà,:' Pàraná
Eric Kondo - Prefeito

a a

Aos '13 (treze) dias do mês de sêtembm (09)do ano de dois mile dezoilo (2018), em mêu Gabinête, eu EÍic Kondo, PÍeíeito Municipal, no uso de minhas

âlÍibui@es legais, HOi,OLoGo o pocedimento da Licitação Pregão PÍêôênclal n.ô 60/2018, destinado ao regisüo de preços para êvenlual aquisição de recârga de

cilindros de oxigênio medicinal, a íãvor dâ empresa quê apresentou menor pmposta, sendo €la: CELIA LOURDES SALES ROQUE DA SILVA, CNPJ n"
81.128.506/0001-82, num valortotalde Rt í0.000,00 (dez milreais).

Dar ciência aos interessados, obseÍvados as pÍescÍiçoes legais peílinenles.
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ou p€ro s'r€ !4têdJt§p.p!ga\4I
lrove Senta Bâôare, I 3J09/20í8.
MarcoÀntôítb drÀsda Nrnâ§
Pregoeim
Pô.taáã n' (x0/201 I

Objetor
Ípo: Manor pr6ço. po. itêín.
Rôceblm€nlo do3 Envohp*: Atá e3 09h30mh, do dh 2709f20'18.
lnicb óo PÉoãor oia 2r0S?018, a lohoornh.
Pr.ço Íná.ímo: Rl 20.626.69 (ünto m[, 8abcontoa e üntê € 86b íaâb 6

sêslsnta e novo cenialos).
lníoÍmâÇõ6s ComplômentaÍo!: podârâo sêr obtdaB êm hoíárlo do

êxpêdionl€ na PraÍêitura Munidpal dc tlova Sânta Báôarâ, rito à Rua
wallrêdo gitlonaood d6 MoÍsos n'222. p€lo fono: 43-326&81 00. poí E !lâll:
licitâcaoíAnsb.or gov.br ou palo 3lta Uêtêt4DshjílAy.b[

Nova Sant Bárb.ra, 1 3/09i'201 8.
Ma.coAnlôn'ro deAslis Nunês
Prêgo€io
Portena n' 040/20í I

PUBLICAçÀo TRITESÍRAL Do ExÍRAÍo DA ATA DE SEGISTRo
DÊ PREÇO t{..5t 20íl - P taSB

REFERENTEAO PRÊGÀO PRE§E}'CITAL T' 36T10í8. PXISB
OBJETO - R6gbtro de prêço pera êvôírtuâl conlÍátaÉo dê pôssoes

jurldicss prêstadora6 do Bervlço8 d€ er6istâncie à seüde. pâ.a
complomenleçáo do etendiítênto n! árôâ da êaLmggern.

VALIOADÊ OAATA Oê 14/06120í I a 13/062019.
BENEFIoÁRIAOAAÍA oLINICAVIPi,ED. SERVIÇOS SAUDÉ LIDA- ME
CNPJ 3ôb n' 22.8í 2. t 59lqu -13
Ruâ Joíge Bâíos, Í 380 - CEP: 86420000 - Baiío: C€nlro, cádópolls/PR
RESPONSÀVEL JURIDICO: Gebrtel Atm€ids óe Jê6us, OABPR n'

81.963.
ESPEoIFIcAÇÃo Do oBJETo E PREÇOS REGISTRADOS

EXÍRAÍO OO COI{TRATO }{' 78Í20í8
REF.: Tomâda do Pragos n.' 5/2018
PARTES: MunlclÍrb de Nôra Sântâ BáÍàsrô, ps3to6 jurídhâ da diÍrtlo

publico intemá, inscÍitâ no CNPJ sob o no 95,561.()8Om0O140, aôÍr Eadê
aúninisbativa na Rua Wáli€do Bitancout d6 Moráê.. 222. íl€ctê ato
ropr€sânlâdo p€lo seu PÍÊíêito Munlêipâ|. Sr. E ic Koôdo, o â empía!ã
EOUIPLANO SISÍÊMAS LÍOA, lns.Ífia no CNPJ sob n' 78.0ilorl 710001-
48, com s€do n6 Ru6 Emo8b Piázr[a,202, - cEP:82510390 - 8alíÍo:
Bacacheli, CuÍiübo,iPR, ÍÉ§te ato .opÍo6ênteds po. 3êu píoorÍadoÍ. Sr-
Joào Luiz d6 Mâcedo Junbr

OBJETO: Contratãção do 6mp.!ss psÍa pr*iáção dê sêrvip3 do
licônciamento al€ 3otwaÍe, lndulndo 06 s€0ulnI6s sirtêmas: Coítabifuado
Pública, Orçamonto Anual, Plano Plurianual, Contrclô PâtÍlÍronial,
Llcitaçôqs e Coínp.as, ContÍolâ dê Rêqrao6 Humano6 o Folhâ ds
Pagamêflto. ContÍols a,e Frolâ!, PoÍtâl da Íran6Fâéôci8, Í.amilaçào dê
Prccessos 6 Prolocolo. TÉbutaÉo e Olvidr.Atlva ê supoítê téanho



s((rrl..i! rld \li.ro ( Pcqücos l:mpí$r
S.crel!rir d. Roslon!llritsio r Sinrplin sio
lleprí.miDID dc Reeiíro EnpresrÍilt c lnttgr.§to REQUERIMENTO DE ENIPRE§ÁRIO

Folh.s l/j

, Fíd [mrrN tiü: I'mÉ.. --"-u
Pa-

CERTIEICO o REGISIRO Eü L2/09/2OrA tO:01 soB Nc 2018a8{0732
PaoEocoLo: L8{8rr0732 DE O5/09/20La. óDr@ DE i/ER!FICÀÇÀO:
11803815820. IURE: {1106638606.
PÀUI,O ROBERTO MOREIRÀ

Lib€rtàd ao$rs
SECBETÀA.IÀ.GE&À!

coRrrrEÀ, 12l09/20r8
rvr. eEPrêsaÍeci1. Pr. gov . br

ü!D^ r[!AL trBar§tu.- níM.íLrr
xxx

rix!€ Do Enrrê^úor6'ír.o § a.EruD
PATJLO N()BERTo iIUREIRÂ

I luzra urro uornraJOÃ() BATIST.\ VOREIRA
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UP EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA EPP
cNPJ 11.214.840/OOO1-73

Rua: João Henrique Jaqueta nolO
Jardim dos Pioneiros

Email: paul_ozjr@hotmail.com
www.a rtescp. no.comunidades.net

Fone: (43) 99363151 - (43) 91266165
Cornélio Procópio-Paraná

PREGAO PRESENCIAL N" 69/2018
Processo Administrativo n.o 9212018

Objeto: Contratação de serviços de nutrição.

RECIBO DE RETIRADA DE EOITAL

A Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA - EPP, CNPJ/MF 11.214.84010001-

73, sediada, na Rua João Henrique Jaqueta N' 10 Jardim dos Pioneiros - Cornélio

Procópio - PR retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer

alteração pelo e-mail: paul-ozjr@hotmail.com ou pelo tel: (43) 99936 - 315í - (43)

99126 - 6165.

Cornélio Procópio 27 de Setembro de 2018

rr1.2t4.g4o/ooot.7t
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PAULO ROBERTO

?g MOBEIRA. EPP

J





GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISIRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COIVIERCIAL DO PARANA
SISTEIV1A INTEGRADO DE AUTOMAÇÀO DO REGISTRO IVlERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PáqiNA: OOí/ OO1

CertiÍicamos que as iníormações abaixo constam dos docudenlos aíquivados nesta Junta Comercial e são vigenles
na data da sua expedição.

Nome Empresarial
PAULO ROBERTO MOREI

Natureza Jurídica: EMPBESARIO

Número de ldehtiíicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 1 0663860.6

CNPJ

11.214.840/000'l -73

Oata de lnício
de Alividade

03/11/2009

Data de Arquivamento
do Ato de inscrição

13/10/2009

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento. Bairro, Distrito, À,lunicípio, UF, CÊP)

BUA JOÃO HENRIOUE JAOUETA, 10, JARDIM DOS PIONEIBOS, CORNELIO PROCÓPIO, PB, 86.3OO.OOO

lúicroempresa ou

Objeto

SERVIÇOS DE ENSINO PARTICULAR, DANÇA IDIOMAS, ESPORTES, CURSOS PREPARATóRIOS PARA CONCURSOS,
ABTES CÊNICAS, MUSICA* INFORMÁTICA, ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, APOIO A GESTÃO DE SAUDE,
SERVIÇOS A EOIFíCIOS, GESTÃO DE BECURSOS HUMANOS, ALUGUEL DE EOUIPAMENTOS BECREATIVOS, SEBVIÇOS
DE LIMPEZA, PSICOLOGIA, NUTBIçAO, ENFERMÁGÉM, FISIOTERAPIA. PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE HUMANA,
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL e AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBBÀ

Capital: R$

(MIL REAIS)

1.000,00

Nome do Empresário
PAULO ROBERTO MOREIRA

ldentidade: 69128211,sspiPR

Estado Civil: Casado

CPFi 038.364.399{4

hào Parcial

CUBITIBA . PR
18,,361i3-2

Emp resa de
(Lei n, 1

presa de pequeno poÍte

da Empresa
RE

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

yb

talínente 14109/2018

14 de selemb.o de 2018

ns: com

Para veÍificaÍ a âutenticidadê acesse wvru.juotacomercial.PÍ gov bí

e iníoÍme o número 185361382 oa Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel poÍ 30 dias &ü#f;fffi,
Juntâ ComeÍcial do Pa.aná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Voê deve instalaÍ o certiÍicado da JUCEPAR
www.junlacomeícial.pr.gov bícertif icado

Último Arquivamento

Data:1209/20-t8 Número:20184840732

Ato: ALTERAçÃO

Evento (s): ALTERACAo DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESABIAL)

REENOUADRAMENTO DE M'CROEMPRESA COMO EMPBESA DÉ PEOUEI

í,

A4/^\
&,Wfl-



Str,rrtio lJP EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA EPP
cNPJ 1 1.214.44O / OOOL-73

Rua: João Henrique Jaqueta nolO
Jardim dos Pioneiros

Email : paul_ozjr@hotmail.com
www.artescp. no,comu nidades. net

Fone: (43) 99363151 - (43) 91266165
Cornélio Procópio-Paraná

DECLARAÇAO OE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

Referente ao Pregão Presencial No 69/2018

PAULO ROBERTO MOREIRA - EPP, inscrito no CNPJ n" 11.214.84Q100O1-73

por intermédio de seu representante legal o Sr. Paulo Roberto Moreira, portador da

RG no 6.912.821-1 e do CPF no 038.364.399-64, declara que "Atende Plenamente"

aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei

Federal no 10.520, de 17 de.julho de 2002.

Cornélio Procópio 27 de Setembro de 2018

/a -2
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PAULO ROBERTO MOREIRA - EPP

Paulo Roberto Moreira

Gerente Admini strativo

RG:6.912.821-1

tu.214.840/ooo1-73'

PAULO ROBERTO
MOREIRA. EPP
fu. ro& lLltrlÇrt h$lüt, 10

ldfb'.lcr.t[ít6!06{ü
Cortúlr ÍroeÚCo'PR

i
i:t
LCPF: 038.364.399-64
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ANEXO VI

Prezados Senhores:
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EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA EPP
cNPJ 1 1.214.A4O I OOOL-73

Rua: João Henrique Jaqueta nolO
Jardim dos Pioneiros

Email: paul_ozjr@hotmail.com
www.a rtescp.no.comunidades. net

Fone: (43) 99363151 - (43) 91266165
Cornélio Procópio-Paraná

ANEXO XI

DECLARAÇAO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 69/2018 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de í4 de

dezembro de 2006 que a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA - EPP, inscrita no

CNPJ no 11.214.84010001-73 esta enquadrada na categoria (Pequeno Porte ou

Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Cornélio Procópio 27 de Setembro de 2018

PAULO ROBERTO MOREIRA _ EPP

Paulo Roberto Moreira

Gerente Administrativo

RG:6.912.82í-1
IL214.840/ooo1-7i;

PAUIO ROEERTO
MORETRA. EPP
fnlolollarllnltr4u.il+ 10

,l hoclror - CEP t6t$.000

CPF: 038.364.399-64
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sw. erplesàf.cÍl , p.. goY. br

I'
de

ad êlrs

da Serra - PR

À vâlidade desl€ alocrEento. 3ê i&presso, fica sujêito à caEprowação de 6uâ aut€nticidade Âo. rêápêctivo. 9o!tâi6.
rÀfolroândo seua lespêcrivôa códigoa atê wêrificâção
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