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Processo Administrativo n." 009/201 4

OBJETO: Aquisição de material gráfico e outros.

REC
03/0

às 08h59ffi.ABERTU RAT.

DOrAÇÃO:

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.326G8100 - C.N.P.J. N.o 95.5ô1.080/000160
E-mail: ticitacaorônsb.pr.Âov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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02014 330 03.001.04j22.00702-006
02014 360

2014 500 03.001.06. 1 25.00902-008 0

520 0s.001.06. 1 25.00902-008 02014
02014 580 04.00 1 .1 5. 122.0 1 002-009

2014 590 04.001 .1 5.122.0 1 002-009 504
5102014 600 04.001.1 5.122.01 002-009

610 04.001.1 5.122.01 002-009 5'1 12014
5122014 620 04.001 .1 5. 122.0 1 002-009

2014 640 0

5042014 650 04.001.1 5.122.0't 002-009
2014 660 510

5112014 670 04.00 1 .1 5. 122.0 1 002-009
2014 680 04.00 1 .1 5. 1 22.0 1 002-009 512
2014 1240 004.003.20.60 1 . 021 02-01 5

2014 1260 04.003.20.60 1 . 021 02-01 5 0
2014 2230 07.00í . 1 0.301.03/.02-026 0

2014 2240 30307.00 1 . 1 0.30 I . 03402-026
2014 2250 07.00 í . 1 0.30 I . 03402-026 324
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PREFEITURA MUNICIPAL .002

NOVA SANTA BARBARA

VALOR tVtÁXtrltO: n$ 25.788,50 (vinte e cinco mil,
setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, Íelelone - 43.326G8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/000160
E-mail: ticitacao@nsb.or.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

2014 2260 07.001. 1 0.301.03402-026 325
2014
2014 2310 07.001 . 1 0.301 . 03402-026
2014 2320 07.001. 1 0.301.03/.02-026 324
2014 2330 07.001 . í 0.301 . 03402-026 325
2014 2450
2014 2460
2014 2510
2014 2520 07. 002. 1 0.30 1 . 037 02-029 495
2014 2530 07.002. 1 0.301.03802-030 498
2014 2540 07.002. 1 0.304.03902-031 497

2014 2550 07.002. 1 0.304.03902-03 1 497

2014 2570 07.002. 1 0.305.04002-032 497
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Estado do Paraná

CORRESPONDÊruCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 08 de janeiro de 2014.

DE - SECRETARTA DE SERVrÇOS pÚeLrCOS TNTERNOS

PARA: SETOR DE LICITAçÕES

Venho por meio desta, encaminhar a previsão de gastos de
Materiais gráficos, para o 1o semestre de 2014, conforme anexo, para atender
as necessidades desta Secretaria.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

lEstwilo *lorgaío
Secretário lnterno

O s o

L

l'(
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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-004

Estado do Paraná

Item Descrição
Previsão de

Gompra
Unid

Preço
Máximo
Unitário

Preço
Máximo Total

01 Ficha para cadastro de funcionários
frente e verso.

50 Unid 3,60 180,00

02 Talão de Arrecadação Municipal duas
vias (a segunda carbonizada) 22xí6

10 Unid 33 00 330,00

TOTAL 510,00

8

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

coRRESPoNDÊNcn TNTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administraçáo

No 002/2014

DATA: 10101114

ASSUNTO: Licitação de Material Gráfico

Encaminhamos a V. Sa. a lista dos materiais gráficos para

serem licitados.

Atenciosamente,

n

S icipal de Saúde

Recebido por:
Nome

o( ttV
Data 

-----r-
/to

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, 8(43 266 8050) CNPJ no 08.854.896/0001-88 E-mail
saudensb@yahor:.com,br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Licitaçáo de materiais gráficos

It

e

m

Preço
Máximo
Unitário

Preço
Máximo

Total

Descriçáo Previsáo
de

Compra

Unid

BLOCOS DE ATESTADO MEDICO 16 x 22 cm,
com 100 folhas.

60 Bloco 9,00 540,00

BLOCOS DE ATESTADO COMPARECIMENTO
16x22 cm, com 100 folhas.

40 Bloco 9,00 360,00

BLOCOS DE GUIA DE CONTRA-RÊFERENCIA
16 x 22 cm, 50 x 2, com carbono intercalado , FN,
contendo 100 folhas.

50 Bloco 10,50 525,00

15,30 459,00BLOCOS DE PRONTUARIO DE ABERTURA 22 x
32 cm, contendo 100 folhas.

30 Bloco

15,30 306,00BLOCOS DE PRONTUARTO DE CONTTNUAÇAO
22x32 cm, contendo 100 folhas.

20 Bloco

BLOCOS DE RECEITUARIOS 16 x 22 cm com
(extra copy) carbonado, contendo 100 folhas.

500 Bloco 7,50 3.750,00

9,10 2.730,00BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLE
ESPECIAL 16 x 22 cm (extra copy) carbonado,
contendo 100 folhas.

300 Bloco

BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLADO AZUL
81 18 x 9,5 cm, contendo 100 folhas, sendo que a
numeraçáo de controle da receita é autorizada
através da '180 Regional de Saúde.

50 Bloco 507, 375,00

o4 Bloco 507, 30,00BLOCO DE LAUDO para detecçáo de anticorpos
para síÍilis, 16X22 cm, com 100 Íolhas.

30,00BLOCO DE LAUDO para detecçáo de anticorpos
para Anti-HlV, 16 X22 cm, com 100 folhas.

a4 Bloco 7,50

7,50 30,00BLOCO DE LAUDO para detecçáo de anticorpos
para hepatite B, 16X22 cm, com 100 folhas.

04 Bloco

BLOCO DE I-AUDO para detecçáo de anticorpos
para hepatite C, 16X22 cm, com 100 folhas.

04 Bloco 7,50 30,00

10 Bloco 6,50 65,00BLOCO DE COMPROVANTE DE VACTNAÇAO,
12 X I cm, com 100 folhas.
REGTSTRO DTARTO DO SERV|ÇO
ANTIVETORIAL DA DENGUE 20,5 x 30 cffi,

contendo 100 folhas.

02 Bloco 12,60 25,24

FtcHA DE TNSPEÇAO E SEGMENTO, 20,5 X 30 03 Bloco 12,10 36,30

RuaAntonio JoaquimRodrigues 563, Recanto do Sabiá, Z 43.3266.8050, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail * saudensb@yahoo.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL " 007,

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

cm, contendo 100 folhas
BLOCOS DE REGISTRO PERMANENTE DE
VACINA 22x32 cm, contendo 100 folhas.

02 Bloco 1 4 30 29,60

71,50BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO TR 22 x
32 cm, contendo 100 folhas.

05 Bloco 14,30

BLOCOS DE FOLHA DE TRABALHO DE
REALTZAÇÃO Or TESTES RAPTDOS 22x32 cm,
contendo 100 folhas.

04 Bloco 14,30 57,20

BLOCOS DE FTCHAS DE NOTTFTCAÇAO

COMPULSORIA PARA DENGUE 22 X 32 cm.
Contendo 100 folhas.

05 Bloco 14,30 71,50

BLOCOS DE FTCHAS DE NOTTFTCAÇAO

COMPULSORIA PARA ATENDIMENTO ANTI-
RABICO 22X92 cm. Contendo 100 folhas.

05 Bloco 14,30 71,50

BLOCOS DE FTCHAS DE NOTTFTCAÇAO

COMPULSORIA PARA ATENDIMENTO
ACIDENTE DO TRABALHO 22 X 32 cm.
Contendo 100 folhas.

05 Bloco 14,30 71,50

BLOCOS DE FICHAS DE ATIVIDADES
COLETIVAS sistema E-SUS 22 X 32 cm.

Contendo 100 fothas.

05 Bloco 14,30 71,50

14,30 71,50BLOCOS DE FICHAS DE PROCEDIMENTOS
sistema E-SUS 22X32 cm. Contendo 100 folhas.

05 Bloco

BLOCOS DE FICHAS DE VISITAS
DOMICILIARES sistema E-SUS 22 X 32 cm.

Contendo 100 folhas.

0s Bloco 14,30 7 1 50

BLOCOS DE FICHAS DE
INDIVIDUAL sistema E-SUS
Contendo 100 folhas.

ATENDIMENTO
22 X 32 cm.

05 Bloco 14,30 71,50

BLOCOS DE FICHAS DE CADASTRO
DOMICILIAR sistema E-SUS 22 X 32 cm.
Contendo 100 folhas.

10 Bloco 14,30 143,00

BLOCOS DE FICHAS
INDIVIDUAL sistema E-SUS
Contendo 100 folhas.

DE CADASTRO
22X32cm

20 Bloco 14,30 286,00

BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO
ODONTOLOGICO INDIVIDUAL sistema E-SUS 22
X 32 cm. Contendo 100 folhas.

08 Bloco 14,30 114,40

120,00FrcHA DE APRAZAMENTO DE TMUNTZAÇAO 12
X 17 cm, de papel cartolina.

100 Unidad
ES

1 20

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, 'E 43.3266.8050, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - SaUdqnsb@yahSS.çagj[
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PREFEITU RA MI.,'NICI PAL .0ng,

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CARTAO DE ACOMPANHAMENTO
AMBULATORIAL DENGUE dobrável 20 x 10 cm,
papel cartolina.

200 Unidad
ES

1,20 240,00

Pct 16,30 978,00SACO DE PAPEL 10 X 20 CM. Branco com
logomarca da farmácia básica. Pcte com 100 unid.

60

SACOLA PAPEL KRAFT 175GR com alças de
nylon e ilhoses, reforço no fundo com papel cartáo
15,0X23,0X7,0X175 Gr. Pcte com 50 unidades.
Com logomarca da farmácia municipal.

20 Pct 145,00 2.900,00

SACOLA PLASTICA branca 25 x 35 cm, com
logomarca da farmácia básica. Pcte c/ 1.000 unid.

10 Pct 180,00 1.800,00

Milheiro
S

450,00 2.700,00FOLDER, COUCHÊ BRILHO 150 G/M2, 4X4 CORES,
MEDIDAS: 21 X 15 CM. Sendo os temas: * zoonoses,
*saúde do trabalhador, *saúde do homem, *saúde da
mulher, * saúde da crianÇa e tabagismo.

06

BANNER EM LONA VINILICA, COM IMPRESSAO
DTGTTAL COLORTDA, RESOLUÇÁO rr4írurUn DF 600
DPI, QUALIDADE FOTOGRAFICA E RESISTENCIA
UV. ACABAMENTOS: BASTÃO COM PONTEIRA E
CORDÁO BRANCOS. FORMATO: 1.OO X 1,50 CM.
Sendo os temas: Campanha de vacinaçáo, dengue,
saúde do homem, saúde do trabalhador, hanseníase,
tuberculose, saúde da mulher, saúde do idoso, anti-
tabagismo e saúde da criança.

12 Unidad
ES

190,00 2.280,00

1.600,00BANNER EM LONA VINíLICA, COM IMPRESSÃO
DTGTTAL COLORTDA, RESOLUÇÃO n/lírurH/lA DE 600
DPI, QUALIDADE FOTOGRAFICA E RESISTENCIA
UV. ACABAMENTOS: BRSTÃO COM PONTEIRA E
CORDÁO BRANCOS. FORMATO: 2,50 X 1,OO CM.
Sendo os temas: Campanha de vacinação, dengue,
saúde da mulher, saúde do idoso, anti-tabagismo,
saúde da criança, dia mundial da saúde.

08 unidad
ES

200,00

Total 23.110,70

OBS.: todos os imprêssos deveráo conter o timbre da Secretaria Municipal de Saúde.

Nova Santa Bárbara, 10 de janeiro de 2014

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, Z 43.3266.8050, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - saudensb@vahoo.com.br
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NOVA NTA BARBARA

SECRET IPAL DE SAUDE

Adnrinistrativo

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiá, I 43.3266.8050, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - saudensb@yahoo.com.br
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PARA: t-lctrnÇÃO

No 007/2014

Data:
1310112014

ASSUNTO: PEDIDO DE LlclTAÇÃO.

CORRES POT.I OÊI,IC IA INTERNA
*

DE: SECRETARTA DE OBRAS, TRABALHO E CeneÇÃO DE EMPREGO

A presente com Autorização desta secretaria vem solicítar a

Vossa Senhoria a abertura de processo licitatorio, para aquisição de

material gráfico.

Solicitamos o atendimento, para que possamos manter as

atividades normais desta secretaria.

Sendo o que se apresenta para momento,

subscrevo-me.

ANTONIO BORTOTI

I ,"r rlJ
natura DataNome

Recebido
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Eetado do Paraná

"01-1

Pedüdm pffirffi E*imfltmçãm ffixpedfremte,

LOTE . MATHRIAIS GRAFITOS

João Antonio Bortotti

Secretario de Obras, Trabalho e Geração de Ernprego

Itern Descrição Previsão

de

Compra

Unid Marca Preço

lJnitánio

Preço

TotaI

01 TALAO DE CONTROLE DE SERVIÇOS com 50 Íls

com copia. ConÍorrne amostra

36 Talão 3,80 136,80

02 TAúO DE NOTA NEUTRA SEM CÓPIA, COM 50

fls Formato 100x150 mm.

30 Talácr 4,20 126,00

03 TALA0 DE REOUISIÇÃO para Borracharia com 50

fls com copia sem carbono. Conforme amoska
30 Talão 8,50 255,00

04 TALAO DE REQUISIÇÃO para Combustivel, com

50 fls com copia sem carbono. Conforme amostra

300 Talão 1.650,00

Total 2.167,80

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, & 43.3266.1222, - 86.250-000 - Nova 1

Paraná - E - E-mails - liçttasatr@Êsh.plCqy..bI - www. nsb.pr. gov. br
§anta Br
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ESTADO DO PARANÁ

CORRESPOhJDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 3010112014

De: Setor de !-icitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de material gráfico e outros.

Senhonita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para aquisição de material gráfico e outros, para suprir as
necessidades das secretarias municipais por urn período de 0ô (seis) meses, num
valor previsto de R$ 25.788,50 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e
cinquenta centavos).

Sendo o que se apresenta para o nromento

Atenciosarnente,

ine !tk
rde

Rr"ra Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL Í "013
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ESTADo oo panlNÁ

CORRESPOI.I OÊT.TC tA I NTERNA

De: Departarnento de Contabilidade
Para: Setor de l-icitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 3010112014, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para aquisição de material gráfico e outros, para suprir as
necessidades das secretarias municipais por um período de 06 (seis) meses, nLlrn

valor de aproximadamente R$ 25.788,50 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e
oito reais e cinquenta centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04Í22.00702-006 Manutenção das Atividades da Secretaria de
Administração;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 330;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 360;
06.125.00902-008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 500;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 520.

04 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.01002-009 - Manutenção das Ativídades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 580; 590; 600; 610; 620;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 640; 650;
660;670;680;
003 - Divisão de Agricultura;
20.601 .02102-015 - Manutenção da Divisão de Agricultura;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1240;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;1260.

07 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .03402-026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390. 30. 00. 00 - Materia I de Consu mo; 2230; 2240; 2250; 2260;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2300;
2310;2320;2330;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301 .03602-028 - Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2450;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;2460;
10.301 .03702-029 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2510;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, 'e $.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br
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NffiVA SANTA ffiARffiAffiA

ESTADO DO PARANÁ
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;2520;
10.301.0380.2030 - Bloco de Assistência Farmacôutica;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2530;
10.304.03902-031 - Bloco de Vigitância em Saúde - Sanitária;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2540;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2550;
10.305.04002-032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiologica;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2570.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 30 de janeiro de 2014

Atenciosamente,

Laurita ou p0s
Contadora/CRC 09ô/o-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br
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COR.R.ESPON DÊNC!A INTER,NA

De: Setor cle !-icitação
Para: Assessor JurÍdico

Nova Santa Bárbara, 3AlA1D014

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pelas Secretarias
Municipais, solicitando a aquisição de material gráfico e outros, para suprir as
necessidades das mesmas por um período de 06 (seis) meses, num valor previsto
R$ 25.788,50 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta
centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação:

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.007A2-006 Manutenção das Atividades da Secretaria de
Adrninistração;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 330;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Tenceiros - Pessoa Jurídica; 360;
06.125.00902-008 - Divisão de Segurança Pública Municipal;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 500;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Fessoa Jurídica;520.

04 - Secretaria de Obnas, do Trabalho e Geração de Enipregos;
001 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.01002-009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 580; 590; 600; 610; 620;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 640; 650;
660;670;680;
003 - Divisão de Agricultura;
20.601 .021A2-015 - Manutenção da Divisão de Agricultura;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1240;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1260.

07 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .A34A2-026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2230; 2240;2250;2260;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2300;
2310; 2320;2330;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301.03602-028 - Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2450;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;2460;
10.301 .ú7A2-A29 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2510;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;2520;
10.301.0380.2030 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; 2530;
10.304.03902-031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2540;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2550;
10.305.04002-032 - Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiológica;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2570.

lnformo ainda que pretende-se Íazer um Registro de Preço dos
referidos produtos.

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosanrente,

Hlai Cristi
Setor

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



PREFEITURA IUUNICIPAL .i\1?,

Origem:

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Assessor Juridi-co

Destino: Setor de Licitações

PÀRECER .rtrnÍprco

Conforme expedj-ente encaminhado a esse
Assessor Juridico em data de 30 de Janeiro de
2014, visando emissão de parecer sobre o processo
de licitação, referente à contratação de empresa
para aquisição de material- gráfico e outros, para
suprir as necessidades das secretarias Municipais
por um periodo de 06 (seis) meses, sendo que o
valor aproxímado será de RS 25.1 88,50 (vinte e
cinco mi1, setecentos e oitenta e oito reai-s e
cinquenta centavos) e a despesa será suportada com
recursos da Secretaria de Administração,
Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos, Secretaria de Saúde, conforme informação
prestada pelo Departamento de Contabilidade do
Municipio, atendendo ao contido no artJ-go L4, da
Lei no 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento
de Contabil-idade do Municipio indicando
disponibilidade orÇamentária, estando desta forma,
cumprido o disposto no artigo 14, da Lei no
8.666/93, onde prevê que nenhuma compra ou serviço
será feita ou contratada sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos
recursos orÇamentários para o seu pagamento, sob
pena de nulidade do ato e responsabilidade de que
the tiver dado causa, in verbis:

"Art. L4. Nenhuma compra será feita sêm a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos
recursos orçamentários para seu pagamento, sob
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem
the tiver dado causa. "

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Barbara, Paraná - wrvrv.nsb.pr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Di-ante do preÇo máximo e para melhor
aproveitamento do procediment.o sempre para
garantir a maior competitividade e transparência
possivel I a licitação deverá ser feita na
modalidade de Pregão El-etrônico ou Presencial, nos
termos da legislação em vigorr ou seja, da Lei
Federal no 8.666/93 e Lei Federal- no 10.520 e
Decreto 5.450.

E o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 30 de Janeiro de
2014 .

EODES c PROENçA ARjAUJO

oAB/PR 34.843

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - www.nsb.pr.gov.br

" 0 -1.9



-0'? I
PREFEITURA MUNICIPA[.

F

ruffiWA ffiANTA ffiAffi.ffiAffi,A
ESTADO DO PARANÁ

COR.R,E§POffi I)ÊHCIA INTERITÀ

De: Prefeito Municipal

Para: §etor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESEIICIAL n" 9l2OL4, que tem
por objeto a aquisiçáo de material gráÍico e outros, mormatízação de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à ârea, de conformidade com a Lei Federal no 10.520, de
17 lO7 l2AO2, Lei Federal no 8.666, de 2110611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08 l2OOO, Decreto Federal no
3.697, de 2l I L2l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria no OLS|2O12, designando os
membros da Comissão Permanente de Licitação e Portariâ no 05612017,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde rnais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as
providencias necessárias.

Nova Santa I ot I 2ot4.

d[
pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



il
ff

Iii
:l l!

[ii '

lir
fl,'lt
Ir'

ti
'ti:

.{t
.!r

irr
'tt t

ilüa;l
,ll

- .t"

ir

i
I
I

I
t'
:.
L
i

I

i

:i.

t

.,

rl
:l

\l
I

' .t'i;
,: 
[i t

I

;;,

ir
I

:

I
'l
I

ti
,., C)2 0

EITURA MUNICIPAL

paReuÁ
ANTA BARBARAi

,,1

n0

).t
I

rq

;;,
.!'

::ili
li

]tJ,

rtlr
rltl

" 
it'

. tt,.:

"t 
r,'

lrt'.
lçfolve,
'iltw

,t.'ti
,;, '

i

I'i
(l ,

'i,H'
't'

{;:r
t. 1!i. '

'[;'
, .li:

.,:ii i

'Í''.1
i:...ü :

;

ili,
usúde r

f r,
'i :.2 .:
'.ri. "t.

I

I,
I

!'
.t

il .t.' ?r
,ir

gÁRB+R.L,

L

tI
t MUNICIPAL DE NOYA SANTA

,,

CI RG no 27,
RG no 2.254,

..i r

'[.
..lj:

0.4a7,423-5 SSP/PR.
RGno 631.554.439.87 SSpipR

'l 't

il
.! i
.i,

lri
il:

t.'
íI

;l
i.''
t

Hib

:,.i:'
' j", i,

d - C comissão permanenre de Licitaçã0, compo$ta pelos|fsrguint*

i.

006.e03-3 s§P/PR|'
409.8 SSP/PR, II

bro'Snlem t
(,

I,
':

I
t,
:l

,t.

Nó1a
....1.

.! .

i
.t.r :...
I .' r

ll

I
I'

't'
!'

:I

,, . i.

. ,..:

contrE{iô

t:
ti
.ir

em'

{: .

i'''l.J .t',
.[ ':.'

.i',; '
I

ir, ,

:l
t,

,frin.iqlül Gomes - cr RG n" I
I,trl..,I;.:hlma B tgnardt - Ctr

tvtlitnuro
stiiilente

('

rurãhiuro
süPlente

...1

,170,7t4-4 S§P/PR.
0.272,t49-50 SSP/PR. 1'

,+',: 
2l j Elta portada entra em vigor nesta data, revogadas as {iiposiçoes 

i

i,
i.; rr

2,012,

n'Z2Q,Cenro, I43 3266.1222, a - 86,250-000 - Nova
'' E- mê il*-- Jiiillac ao@ru-b. pr. eo v, b r

'à
.t'1.

-fr.r"

':
t.

.t
,l

I.,.
j'

{
\

'ii
I'

I
I

!,

ii

', '.

r l'.t

I

.'. 
!?

i

i': r
í

{1'
t'
i
rl

,: 't.
r' a

Í-r
I

§a[ta
.ll
., {

t
I

I

I

.t

Rüa

r!

- Site * rvrvw.nsb.pr.cov.br

L,
.:

'l

i

.:

:l

;

It

'.'.í

t

.,i. 'rl
lr

.t'

'l

l'

.l
I I



t
I

t Urj

ESTADO DO PARANÁ

'na
't

!.

.i O PRBFEITO
urc do -ruor rtribuig0.po. lognlo :'-'t '; :

] , PREFEITURA MUNICIPAL ,.

NIOVA SANTA tsARBARA

i .021 .

,a
aí.

,;

lt. * , L!..,!

.: _l i.

'At DB NOVA sAltTA BÁRBAAA rooolvà, nô

.tl.

No\pan

i

; AÍt.lo' Àcomiísao of rroguor,cqmposlfi'pilpr soguintss msrübros:I l '. 
:

) Pregoúo -Ddurrdq Montdnher os §ouzn - cI RG n0 n,g06.903,3 ssplpn,t'.
i

,') Equipd do Apoio -Elrlns Çlfitlirn l,hotitr. cIRG no g,l4;4,2?il.zrssp/pR,
r!.) §uplonto -.Rom tFnlu Tad,lqr ElghaÍdl - cI RG n0 631,554.439.g? §§plrR.

)'Equlpo do ltpriio - Itlnrls trdlú RozeUdo - 0I RG p' i, U0,? l 4.4,ssp/p&,l

Í

I

i(

om contrario.

RruWolftodo

§uplonto - [lndomar nczeiroo - cI RG n0 olo,z7z,l4g.i0 ssp/?&

1,t, zo - rutefnonarta sntre om vlgor nooto doto, iovogndns aí (iuposigõos

Nqvt
'.t.

§antat$êrbara;

I.t
Í
í
I

I

26ds do,2,0ll,

I

l2zz, .86,?50{00-Noya

I

I

"lI
t

.i

I

I

I

'ffii B:nall

i

â.

,

I

PFIF4ú 8lt$r www.nrb.pr.gov.bI

I

I

'i.

I

.t
t.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA §ANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

'.0?,2

AVrSO DE LrCrrAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O W2A14

Processo Administrativo n." 009/20í4

Ohjeto: Aquisição de material gráfico e outros.

Tüpo: lVtrenor preço, por ltern.

Pneço Frrláximo: R$ 25.788,50 (vinte e cinco mil, setecentos e
oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

lnfarmaç6es Complementares: Pode rát ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Alunicipal de Nova Sanúa Bárbara, sifo â
Rua Walfreda BittencourÍ de [tloraes, 222, pelo fone: 43-3266'
8 1 00, o u po r E- m a i I : I i cita ç W(@,n sb. p r. q ov. b!

Nova Santa Bárbara, 30/0112014.

M
Eduardo nfionffinher de Souza

Pregoeiro
Fortaria 056/201 1

Ã:t :-.1:iu;a

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

Assessor Jurídico

Ref. Pregão Eletrônico rxo 9 l2OL4 - Aquisiçáo de material gráfico e
outros.

O presente Processo, o Edital convocatório, bern como a
minuta do contrato atende às exigências da Lei Federal n" 10.520, de
L7 lO7 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de 2l/0611993, Republicada em
06IOT 1L994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08l2OOO, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2t I L2 12000 e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR, 30/01/ L4.

lÜo{es flraújo

oAB/PR 34.843
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ruÜVA SANTA BARB,&RA
ESTADo oo pgRaNÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 9/2014.
Processo Administratlvo n." 009/201 4

A FRHFHITi..IRA Mi..,NICIPAL DE NüOVA SAhITA tsÁRBARA, Estado do Faraná, através do
Pregoeiro, designado pela Portaria no 056/2011, torna público, para o csnhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na rnodalidade de FREGAO ELETRONICO, do tipo
Menor Freço, Por item, destinado ao recebimento de propostas objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS dos itens relacionados no ANEXO I do edital para eventual aquisição de
material gráfico e outros, para suprir as necessidades das secretarias municipais,
conforrne desorito no Anexo I do edital.

O procedimento licitatorio obedecerá, íntegralmente, a Lei Federal no 10.520, de 17 de julho
de 2002 e Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente, a Lei Federal no 8.666,
de 21 de junho de 1993, com as alteraçÕes posteriores.

RECEBIMENT0 DAS PROPCISTAS: das O8:CICI horas do dia 03102/2014 às 07h59rnin. do
dia 1714212014.
ABERTURA OA§ PROPOSTA$: das 08:00 horas às 08h59min. do dla í7102/20'14.
INíCIO DA SES§ÃO DH DISFUTA DE pRHÇOS: às 09:00 horas do dia 17t02,ffiffie.

LOCAL: Wnrs.hll.oro.br "Acesso ldentificado no tink - licitações"
Para todas as referências de ternpo será observado o horário de Brasiiia (DF).

OBJETO 'Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico para aquisição de
materia! gráfico e outros, para suprir as necessidades das secretarias municipais,
conforme descrito no Anexo I do edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos

á+€«Sft.

$i*j1,
. ,-f,l*'* 5t---"

:024

AFIEXO O1

AT.IEXO 02

ANEXO O3

ANEXO 04

A$,lEXo 05

ANEXO O6

Al'IEXO 07
ANEXO 08
ANEXO 09

ANEXO 10

ANEXO 11

Descrição do Objeto;

Minuta da Ata de Registro de Preço;

Exigências para l'labilitaçáo;

Modelo de Declaração de ldoneidade;

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação;

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
Modelo declaração de não parentesco;
Modelo Carta Proposta;
Procuração nomeando representante Legal

Declaração de enquadramento no regime de tributação de tvlE/EPP

Ficha técnica descritiva

'!.
1.1

DtsFostçÔes pneltMll,!AREs
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
rnediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sisterna de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denonrinado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados genados ou

1

1.2

&R.ua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www"nsb.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANA

transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil. (www.bll.org.br).

1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42,43, 44, 45 e
46 da LC 12312006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de
pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de
preços.

2. RECEBIMENTO E ABERTI.JRA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1 O Íornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos paru a
inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e
horário para início da disputa.

coND!ÇoES PARA PA.RTTCTPAÇÃO

3,1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e qLre

satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus
anexos;

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil;

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

3.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil, telefone: (041) 3042-9909 até horário fixado neste edital para
apresentação da proposta e início do pregão.

A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscnição e
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Termo de Credenciarnento (lnstrumento paÉicular de mandato), declarando

cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua

representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do ANEXS_O§.

b) Ficha técnica descritiva (únlca) com todas as especificaÇões do objeto da
licitação em conformldade com o ANEXO í0 "§e a ficha técnica descritiva conter
a identificação da empresa participante, implicará na desclassificação da
mesrna"; e

c) inserção no sistema do valor inicial do lote.

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará
a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - ts-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www"nsb.pr.gov.br
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4.1

4.2

4.3

4.4

ESTADO DO PARANÁ

equivalente aos custos pela utilizaçâo dos recursos de tecnologia da informação,
consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll,
da Lei no 10.52012Q02.

3.8 A nnlcnoempresa ou empresa de pequeno porte, a!érn da apresentação da
declaração constante no Anexo 10 para fins de habilitação, deverá, quando do
çadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar
no carnpo próprio da ticha técnica descritiva do objeto consoante com o
nrodelo do Anexo 10, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de
prionldade do desennpate. Art. 44 e 45 da LC '123/20CI6.

4. REGULANfiENTO OPERÂCIONAL DO CERTAME

O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certarne'
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance

de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, exarninar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a

contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a

aplicação de penalidades previstas na legislação.

cREDEÀ'CrÁ/r4EíVrO ÀíO SíSrEMÁ LrCrrÁCOES OÁ BOt§Á DE LíC,rÁCOES E
LEíIOE§ DO 8RÁSíT

ruÜVA SANTA ffiAffiBAreA.

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no itenn 3.6 "e", corn firma recclnhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa
de Licitações e Leilões clo Brasil, ou pela propria Bolsa de LicitaçÕes e Leilôes do
Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais
atos e operações no sistema de compras do site:www.bll.org.br

A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.

0 acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará
mediante prévia definição de senha privativa.

A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;

,\
J

4.5

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

'.0?,7

4.6

4.7 0 credenciamento do fornecedor e de seu representante legal .iunto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

PARTICIPAÇÃO

4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subseqüente cadastramento para participar do pregão e
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da penda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexão do seu representante;

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

ÁBERTURA PAS PROPQ§TÂS E FORII{UL,qçÂO POS IÁ'\JCES

4.11 A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicia! de preço, terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatarnente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor;

4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance
válido para o lote;

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

4.15 Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no
edital. 0 descunnprlrnento desse requisito irnplicará na desclasslficação do
licitante;

t$.16 Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da
disputa de lances;
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4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão infornrados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes;

4.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação
no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica
(e-mait) divulgando data e hora da reabertura da sessão;

ruffiVA SAruTA ffiAffitsAffiA

A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período
de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser
de 01 (urn) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sisterna
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não
podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;
(FECHAMENTO RAN DOMTCO)

Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estinnar o
seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora,
que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

4.20

4.20.1

4.21 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menon preço, para que seja obtido preço melhor, bem como
decidir sobre sua aceitação;

4.22 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente
apos o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valon;

4.23 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente
adequada ao lance final, discriminando o preço, e os documentos relativss à
habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6 e 7 deste Edital (e quando
a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 9), em até 03
horas apos a finalização da etapa de lances, para o email licitacao(@nsb.pr.qov.br. O
original ou cópias autenticadas, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntarnente com a
proposta de preços, para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada
na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro - Nova Santa Bárbara - PR -
CEP - 86250-000. Fone 43-3266-8100. Responsável pelo recebimento: Elaine
Cristina Luditk. O não cunrprimento do referido prazo acarretará a
desclassificação da pnoposta vencedora, passando-se assim, para a segurnda
colocada. Apos a conferência dos documentos enviados, se estlverem cle acondo
com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o ptazo para
rnanifestação de intenção de interposição de recurso;
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4.24 A sessão pública fica suspensa,ou seja, permanece em fase de
classificação/habilitação até o recebimento da documentação orlginal dentro das
condições dispostas no item 4.23. Será informado no chat o horário e a data exata
em que se continuarão os trabalhos;

4.25 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sançÕes previstas no item 11.2, deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente;

4.26 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências haLlilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na
ordern de classificação, e assim srrcessivamente, até a apuração de urna proposta ou
lance que atenda o edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o
participante para que seja obtido preço melhor;

4.27 Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;

4.28 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço;

4.29 Quando for constatado o empate. conforme estahelece os artiqos 44 e 45 da LC
Í2312006. o Preqoeiro anlicará os critérios oara o desemnate em favor ME/EPF.
Após o desernnate. poderá o preqoeiro ainda neaociar um rne.lhor preco caso
ela não atinia o valor de referência definido oela administracão aública.

5. PR.OPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
5.1 O encaminhamento de proposta para o sisterna eletrônico pressupõe o pleno

conhecimento e atendirnento às exigências de habilitação previstas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transações que forern efetuadas em seu
norne no sistema eletrônico, assumindo corno firmes e verdadeiras suas propostas e
lances;

5.2 Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo proprio as
ESPÊCIFICAÇÔES, MARCAS e quando for o caso, informar se a ernpresa é
ME/EPP. A não inserção do arquivo com a proposta ou informações contendo
as especificações e lrnarcas neste calnpo, implicará na desclassiflcação da
Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da
proposta;

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

5.4 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão;

5.5 Na hipótese do licitante ser MH/EPF será necessário a informação desse reqirne
f.isgfll no caryno própnlo da._flcha técni@ (anexo 10) sob pena do licitenÍe.
enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência

m.m @nm-q..egtgbqleçe a_[ej C onn p I e m e nta r 1 2 3& 0 0§;

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIIUIEI{TO
A empresa vencedora, deverá enviar em até três dias úteis, a documentação
referente à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços

6

6.
6.1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paranâ - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - Hllu.csb-pr.gol,.br &



PR EFE| TIJ RA TúLJNI CI PAL , :030
ESTADO DO PARANA

escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via,
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da
Ernpresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ - Cadastro Naciona!
de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e
fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 4.24, deste
Edital;

6.2 Na proposta escnita, deverá conter:

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

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

c) Especificação completa e marca dos materiais oferecidos conforme descrito no
ANEXO 01, deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

6.3 Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)
que oferecer (em) o Menor Preço, Por item.

6.4 Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao produto e até sua entrega no localfixado neste Edital.

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor;

6.6 Serão desclassificadas as propostas que:

6.6.1 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão cio Pregoeiro;

6.6.2 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.

GARANTIA
Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou
substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes
ou reparos sem ônus para a Prefeitura, no prazo máximo de 3 (três) dias após a
comunicação, desde que os danos causados não sejam de responsabilidade da
Prefeitura.

CRITÉruOS DE JULGAM EhITO
Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço, Por item, observado o prazo

para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho
e de qualidade e demais condições definidas neste edital;

ruffiVA SANTA ffiAHffiAMA

8.
8.1

8.2. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar no {23í2006,
serão observados os seguintes procedimentos:

8.2.1 . Encerrada a fase de lances, se a proposta de rnenor lance não tiver sido ofertada por
nricroempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que
houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual

7
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ou até S%(cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o
seguinte:
a) microernpresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,será
convocada pelo sistema eletrônico, via "chat" de comunicação do pregão eletrônico
para, no prazo de S(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as
exigênoias habilitatorias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas
de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o
sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na
alínea "a".
c) não sendo vencedora a rnicroernpresa ou ernpresa de pequeno porte mais bern
classificada, na forma da alínea "a"' anterior, serão convocadas as remanescentes,
quando houver, na ordem classificatoria, para o exercício do mesmo direito;

8.2.?. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certarne,
desde de que atenda aos requisitos de habilitação.

8.2.3 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerrarnento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do
lance de menor valor;

8.2.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital;

8.3 Ocorrendo a situação a que se referern os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o
Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;

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

HABTLTTAÇÃO

9.1 Conforme ANEXO 03

:031

9

{0.
10.1

TMPUGNAçÃO AO EDTTAL E RECURS0§
Náo serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do ptazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente;

lA.2 Ao final da sessáo, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Fregoeiro
poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo
de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente;

I
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DA ADJUDTcnÇÃo E DA Houot-ocnçÃo
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.
O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
Apos a declaraçáo 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 homologação do processo ao Prefeito Municipal.
lrlo caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao rnesmo,

será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara,
para os procedimentos de adjudicação e homologação.

PRAZOS E COND|çOES Oe EI\ITREGA DO OBJETO
A entrega deverá ser feita conforme as necessidades do departamento, com prazo
para entrega dos objetos de até 05 clias úteis após emissão da ordem de compna.
Os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi
solicitado no edital;

ESTADO DO PARANA

10.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação
e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

10.5 Os recursos oontra decisões do Fregoeiro não teráo efeito suspensivo;

10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.7 Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Umglria oriqinal d-evêIé_ser
encaminhada para a Prefeitura [ifiunicioal de Nova Santa Eárbara. no endereço:
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. 222. setor de licitação. esta via deverá
estar enr papel timbrado corn o nome da empresa" as raz6es do recurso e

a$§inatura do rêElesentaqlte le
Deverá ser enviado tambénn uma cópia por e-mail liçitaçao@nsê.pr.s(Lv.bÍ

11.
11.1.

11.2.

1 1.3.

11.4.

12.
12.1

12.2

í3. PAGAMENTO
13.1 O pagamento será efetuado, após entrega dos produtos em até 30 dias após o

protocolo da NF/Fatura;
13.2 Dotaçôesorçamentárias:

DOTAÇÔES
Hxercício da
despesa

8XX

E

2AM lggo los.oor .o4.12z.00702-006 lo
2AM lsoo los.oor .04.122.0a702-oo6 !^

lu

2AM lsoo ios.oor .06. 1 25.00902-008 lo

?AM lszo ios.oor . 06. 1 2s.oogo2-oo8 io

?AM lsoo lo+.oo r .1 5.122.01002-009 io
2AM lsso io+.oor .1 s.1z2.o1oo2-oo9 lso+
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