
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ú i-l

ffimn@meon*@7

OBJETO: Aquisição de uma impressora e um notebook,
para Secretaria Municipal de Saúde.

rNícro DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min
do dia 06l,1212017.
LOCAL: Portal COMPRASNET através do site
htto://www .comprasq overnamentais.qov.br - UASG - 985457

DOTAÇAO:

VALOR tVtÁXtwlO: R$ 3.173,16 (três mil, cento e setenta e
três reais e dezesseis centavos).

DOTAÇOES
Exercíc
io da
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recu rso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2017 2706 08.001. 1 0.301.0340.2027 3tt 4.4.90 52.00.00 Do Exercício

Processo Administrativo n.o 10212017

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,fets.Íone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N-" 95.561.080/0001-60

E-mail: liciracao 2 nsb.pr.qo\ .hr - Nova Santa Bárbara - Paraná





PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

a3: boL. {su

NOVA SANTA BARBAR N,?],,

CORRESPOTOÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 398/20í7

DATA: Ogl11l'17

ASSUNTO: Licitação de Material Permanente - PQCMS

Solicito a Vossa Senhoria abertura de Proesso Licitatório para aquisiçáo de
rnateriais perÍnanente referente ao Descriüvo de Aplicação dos lncentivos do
Programa Estadual de Qualificaçâo dos Conselhos Municipais de Saúde do Paraná -
PQCMS - Resolução N" 4632015, tendo em vista que o recurso en@ntra-se
disponível na Agência 91G'5, Conta 2*0 e Fonte de Recurso 00327, o prazo paÍa
execução é até o nÉs de dezembro de2017.

Segue lista dos Materiais Pennanentes para serem lic'itados.

Atenciosamente,

Michel res de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

Recebido pol:
Nome Data

/or1( tll

Ruâ Antonb Joaqdm Roüigues no 62Í!, A (,l:} 266 8050) CNPJ no 08.8í.896/0001-88 E{dl:
saudênsb&vahoo.coín.bÍ - t{ova Santr MÍüara - Paraná.



PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

033

NOVA SANTA BARBARA

Item Código do
prodúo/seÍviço

Nome do produto/sêrviço Previsão
de Conpn

Unidatle

I IMPRESSORA I.ASER TúOruOCNOUÁICE 26PPM,
resolução 600r6O0DPl, conexão USB 2.0, rede
ethemet 10/100, impressáo em fÍente e vêrso
automática, 127 volts, tecnologia aúo onloff,
bandeja p/ 250 folhas, toner ê cabo USB indusos

UN

NOTEBOOK NA COR PRETO COM
PROCESSADOR 3.I GHZ, 3MB MEMÓRIA
CACÍIE
MEMORIA RAM DE 4GB TIPO DDR4 -
FnEeuÊNcIa 21 33 MHz p><pat.TswEL ATE
2OGB
Drsco RrGrDo DE l TB (5400 RPM)
TELA 15.6" LED }ID CY A.ITIREFLEXO,
RESOLUÇÃO.1920X 1080
PLACA DE VIDEO INTEGRADA AO
PROCESSADOR
REDE WIRELESS PADRÃO 8O2.II B/GAI/AC
REDE GICABITE IO/1OO/IOOO

BLI,JETOOTI{ 4.0
WEBCAM IID COM TIDR I28O]{72O
TECLADO PADÃO UBNT2 COMNUMERICO
INTEGRADO
I PORTA USB 3.0 ENERGZADA
2 PORTAS USB 2.0
1 PORTAUSB 3,I TIPGC
I SAÍDA TIDMI COM SIJPORTE IIDCP
I LEITORDE CARTÃO SD
LEITORDE CARTÕES LEITORDE CARTÃO SD
BATERIA 4 CELULA§ COM AT]TONOMIA DE
ATÉ THORAS DEUSO

0'l

UN

Nova Santa Bárbara,09 de Novembrc de 2012 .

Michele de Jesus
d de Saude

Rua Antonio Joaquim Rodrigr.res n, 623. I (43 266 8050) CNPJ no 08.854.896/000i-88 E-mait
saudensb(Ovah oo com.br - Nova Santa Bárbara - PaÍaná

0't



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊt'tctl trureRnn

Nova Santa Bárbara, 0911112017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Sr. Michele Soares de Jesus, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a
aquisição de impressora e notebook, para que sejam tomadas todas as providências
necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

á"á/
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn" 222. Centro, I43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

0t i



PREFEITURA MUNICIPAL

oata, \1 r\\ /R

n1-1

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1311112017.

Solicito que sejam providenciados no mínimo 3 (três)
orçamentos e planilha com média de preÇos para abertura de processo licitatório
para aquisição impressora e notebook, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cristi udi dos Santos
or de Licita

Recebido por:

Nome \§sss" Assinatura

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

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Compras

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços



!€Í,
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 08r

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 2S

Pê6quisa concluíds no dis 13111/2O17 09:16:20 (lp: 177.220.150.106)

VALOR UNIÍ.
(coMP8ÂSNET)ITEM

]) IMPRESSORA

PREÇOS

3

ÍOÍAL

RSr.26r,83

Preço

R§r.261.83

Preço

ComprasNet
,]

8sr.26r,83

Órgão Público

t4lNlSIÉRlO DA DEFESA lComando do Exército lComando Militaí do sut l5a
Diüsão de ExéÍcito I 

'lgcRegimento 
de Cavalâria Mecanizado

Detalhamento dos ltens

Média dos Píeços Oblrdos: RS1.261,83

valor Global: Rs1.26r,83

QUÂNTIDADE

I Unrdade

ldentiÍicação
DEta
Licitação

07 /o7 /2017NoPregãoi82ol7

UASG:]6041B

Item 1: IMPRESSoRA Rsr.26r,83

Quantidsde

'l U^rdade

Oescrição

lmpressora monocromáticô a laser multiÍuncionali função cópia, ÍunÉo scanner. impressáo Íiente e verso, conectrvidade: rede

ethernet usb 2-0, velocidêde max d€ impressão: 27 ppm, íesolução máxima de impressão: 2.+00x600dp1 âmpliaÇão e ÍeduÇâo:

400o/o - 25oó . m€móiia: 32 mb, cápacidadê bândela de entíaoa: 250 íolhâs , câpâcidâd€ bândeja de saída 100 Íolhas,

côpêcid3de alimenlador êulomático:35 folhas, capacidâde bândêja multiuso: I folha, tamânhode papel a4 carta, oÍÍcio,

execulivo- envelope, tamanho max do o.iginal paÍa cópia a4 capacrdade máxima cie impÍessão nrensal (pagslmês): 10000,

SISTEMÂS oPERAcIoNAIS CoMPATÍVEIS: wINDowS VISÍA. wINDoWs xP, LINUx, MAc oS x. wINDowS ;, ÀLIMEN-ÁÇÀo

1r0v.

Data:

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicsção:

Observsção

Rsl.26r,83Preqo (ComprasNet) l; Médiâ das 3 Melhores Proposta3 Finaie

óÍgão: MD.rsrERro DA DEFESA

Comaôdo do Exército

Cômando lvlilirar do Sul

5a Di..asào de Exército

l9oRegimento de Câvelaria Mecanrzado

Objeto: O objeto Ca presenle licitâÇão é o íegrstro de preços parâ evêntuâl aqúisrÇâo de

mateiàlde informática,conÍcrmecondiÇões, quantrdades e exrgéncias

estabelecrdas neste Edriále selrs ane.(ôs..

07 lA7 /2017 09:00

Pregão Eletrónico

SIM

NoPregãor82oi 7 / UASGI 6041 I
t36

LinkAta

27 107 12017 1604

1t2
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1311112017, Notebook Acer A515-51-55QD lntel core 15 4GB í TB Telâ LED í 5.6" windows 10 - prêto - Americanas.com
(IIpsr/wwwamericanas.com.b/mapa-
oo-. (http://wvruamêricanas.com.br)
site)

O qúe rccê queÍ iiçora'a :l

8t7

h
íÍele grátis no âpp cartão BNDES vendâ na americanas

Folo 2 - Norebook AceÍ A515-51-55QD tnlêt Core tS 4cB 1ÍB Têla LED 15.6"

Windows 10 - Preto

íhtlos://imaoês-

americãnas.b2w.io/orodutos/o1/00Ílêm/1 32620/8/1 32620869 2SZ.ipo)

R$ 2.3O9,OO
lox de RS 230.90 semju.os

íhttpsJ/imãoes-

amêricânás.b2w.io/produtos/0'l /0o/item/1 32620/8/1 32620869SZ.ioo)

Notebook Acer 4515-51-55QD lntel Core 15 4cB lTB Tela LED í5.6" Windows íO - Prêto
(ód.132620869)

I Microsofi Ollice 365 Personal- Para '1 Computâdor (PC ou Mâc) e 'l Tablet ôu Smartphone
+ Rt t43,99

vendido e enÍegue por amêricanâ5.com

R$ 1.999,99 E p'i,"
10x de R§ 199,99 s/juros ver oaÍcelas

com prar (/garantia/1 32620869?buyboxfield=&buyboxtoken=&offeÉype&pric nr

adicionar à lisla dê casamento (//listadecásamênto.amencanas.com.br/resíaddgift/?sku=132620877)

ok

novidades da categoria

Notêbook Dell Inspiron i14-5468-D20P lntelCore 7 i5 4GB 1TB Telâ LED 14' Linux - Preto

r.:., . ' (l)

(/produto/1 321 1 6785?DCSext.recom=RR_ilem_rage.rÍ1'
PersonêlizedclickcPlncâlêgoíy&nm oÍigêm=íêc itêm lrage.rrl-
PersonalizedClickCPlnCalegory&nm_rânkjng_rec=1 )

https://www.ameíicanas.com.br/produto/132620869/notebook-aceÍ-a515-51-55qd-inteLcore-i54gb-1tb{elaied-'Í 5.6-windows-'10-preto?pfm_cara... 1/5

a ofêÉa do dia seja prime black frjday iphoneS

< OttptÁrhl({iFj6Êr6-al'rdllÚ,lâgo.ian@Obíiâ/267068)

@ n$ f.ZeS,SS no Uoleto bancário (1ool. de dêsconto)

Calculâ. Írciê ê prazo

*"

. .,..|:



13t11t2017 Notebook Acer lntel Core i5-72ooU 7á Gêraçáo 4GB 1TB A515-51-55QD 15.6" Windows 1O - lnformática - Notebooks - Watmart.com

'1

lnformátiaa Nôtebooks Notebooks

Notebook Acer lntel Core i5-7200U 7" Geração 4GB 1TB A51 5-51 -55eD 1 5.6"
Windows 10

Ê F,,G..r p-l:.:€:1.

Wâlmâltú-"'e -_t. r! 1_889,00

.EL gII

O oílice365

t!:.{,r.Ji .,'lí..: 165 r..j..:r
r 2.128.co

Aproveite
e aomprejunto

.í Prodútos Patíocinadôs

r-r:L i!q:, L Éc:.n i?zt Ír.l aú:: i7 7?-0{rnQ 1ícÊ 1I9-r zrcÊ

,6.999..i

CI
.." ,?o ^^ G@

,. 1 .849 tu .,5.999.à

@ Descrição do produto

O notebook Á51í51-55QD dâ AceÍ possui te,a de 15.6- Led HD com ãntirreflexo e íesolução de 1.280x720 pixels. seu processado. lntel Coíe i5-

7200U tem 2.5 GHz de velocidade {3.1 GHz com fun(ão Turbo Boo§) e vem equipado com o sistemá operêcionâl Wndows 10.

São 4GB dê mê.nóÍia e 1TB em seu HD. O nctebooktem 2 ent.adas USB 2.0, 1 entrada USB 3.0 e entr3da HDMI-

Q Conteúdo do fornecedor

https://www.walmart.com.br/item/4599633/sk?utm_source=google-pla&adtype=pla&utm_medium=ppc&utm_têrm=4599633&utm_campaign=infor... 1/7

Olá, o que voaê paôaura? C
.Walmart)lí

@ 4uea

O Velá todo o snoppin8 Ç EEI l
flirt--.,.- ,,.',,. !

fl -qr""tu*.:.. .,. H.d..írní.y

o

Aspíre 5
ôli:e o! serr ao+csilos dê ialêaraiâ,

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



M1nO17 Notebook Acer A5íS51-55OD lntel CoÍe 15 4cB 1TB Tela LED '15.6'WMo$,s 10 - PÍeto - SubmaÍiíro.com

Enpsr íxryú.submarino.com.br/mapa-
do- a (htF/wtrryir.subíÉrino.com.br)
sito)

O que você deseia buscaÍ?

Oíêna Wow! Caíão Sub Fretê Grátis no app iphone I

' (htBrbmb0Ítpdli"awdr&g@irrt6eâr8otià127 12OO)

Prime Black Friday Gâhry Note 8 Viagens Vendâ no Sub

Foto 2 - Notebook Aceí A51S5í-55OD lntêlCore 15 4GB lTB Tela LED 15.6'
Wlndows 10 - P.eto

íhtlõsr/imaoês-

submerino.b2w.ic/orodutos./ol/oo,ritêíú1 32620/8i/1 32620869 2SZ.iool

íhtlos://imaoes-

submarino.b2w.iolprodulos/o 1/00/[êm/1 32620/8/1 3262086952.ioo)

Notebook Acer A515-51-55QD lntel Core 15 4GB 1TB Têla LED '15.6'Windows 10 - Preto
(cód.132620E69)

vendido ê enlrêguê por Submarino

R§#4aBe (10% de desconto)

R$ 1.844,99 prime

ryboxToken=&offerType=BOLETO&pricingld=59fc3f728b87bc001 8ff4612&productld= 132620869&pro,

R$ í.9,9,49 em 1x no cadáo de crédito (5olo de desconto)

Ou R§ 2.049,99 no cartão dê crédito em até 10x de R$ 204,99 í juros ver oarcêlas

Rt 1.850,íl em 1x no cartáo Submarino (9% de desclnto)
Ou R$ í.9/t7,49 em até 15x de RS 129,83 í juros yet.oa&ela§

-t- L-I

C.kulá.írêtê. pE.o
OK

Quem viu este produio, viu também

https://www.submarino.com.br/produto/13262086g/notebook-acer-a515-5'l -55qd-intel-coíe-i549b-1tb-tela-led-15.6-windows-10-preto?WÍ.srch= 1 115

0

, .'.r' fÊ: ::-:: *F
'i::



))

DESCRTçÃO BANCO DE PREçOS AMERICANAS WALMART SUBMARINO MÉDIA

IMPRESSORA LASER IMONOCROMÁTICA 26 PPM R$ R$ R$ R$ R$ 1.261,83

NOTEBOOK NA COR PRETO COM PROCESSADOR 3.1

GHZ, TELA 15.6, MEMORIA RAM DE 4GB.
R$ R$ 1.999,99 R$ í.889,00 R$ 1.844,99 R$ 1.91 1 ,33

ESTIMATIVA DE PRE O - IMPRESSORA E NOTEBOOK. SAÚDE

Nova Santa Bárbara-PR, 13 de Novembro de 2017 .

--ÂN
Mônica Maria Proença Màrtins da Co
Responsável pela cotaçâo de preços

nceição

C)

c.j

í.261 ,83



NOVA SANTA BARBARA
0u

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1311112017.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de impressora ê notebook.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para a aquisição de impressora e notebook, conforme solicitação da
Sra. Michele de Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, num valor máximo
previsto de R$ 3.í73,16 (três mil, cento e setenta e três reais e dezesseis centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine ristina dos Santos

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

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: DepaÉamento de Gontabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 1311112017, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para a aquisição de impressora e notebook, conforme
solicitação da Sra. Michele de Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, num
valor máximo previsto de R$ 3.173,16 (três mil, cento e setenta e três reais e
dezesseis centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária e

0B - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2706.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 13 de novembro de 2017

Atencioymente,

Laurita de Souza ampos
Contadora/CRC 0 96tO-4

)

í\,

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - wwrv.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 013

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.30'1.0340.2027 - Manutençáo do Fundo Municipal de Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2706.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cr tk os Santos

Setor de LicitaçÕes

Rua Walfiedo Bittcncourt de Moraes, 222 - Cep' 86250-000 - Fon€r'Fax (043) 3266.8r00 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1311112017.

Prezado Senhor,

Em atençáo à correspondência expedida pela Sra. Michele de
Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de impressora
e notebook, num valor máximo previsto de R$ 3.173,'16 (três mil, cento e setenta e
três reais e dezesseis centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da

existência da previsáo orçamentária através da dotaçáo:

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

E-mail: licitacao@,nsb.or.gov.br - Nova Santa BaÍbara - Paraná



PREEEITUR]A MJNICIPÀI DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀ&A
Àv. Walfrêdo Bittencoult de Moraes Í\o 222, Fone/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.561.080/0001- 60
E-nail: prnnsb@nsb . pr . gov , br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurÍdico

Solicitante: Departamento de LicitaÇÕes

Mandaram a esta Procuradoria pedido de parecer acerca

das providências a serem adotadas para a aquisição de uma

impressora e um notebook, num valor máximo previsto de R$

3.173,16, conÍorme solicitaÇão da Secretaria Municipal de Saúde.

De saída, consta o pedido e justiÍicativa pelo órgão a ser

beneÍiciário com a pretensa contrataÇáo, com caracterizaÇão do

objeto e valor máximo a ser licitado.

Ainda, o procedimento contempla a indicaÇão de dotaÇão

orÇamentária e parecer contábil para Íazer Írente com as despesas da

pretensa contratação.

Ademais disso, está devidamente autorizado pela

autoridade administrativa competente.

81i

É o breve relatório, do qual Íundamento e opino

,//
fan ã0",



PREE:EITT'R]A MIJNICIPÀ]L DE NOVA SÀITTÀ BÁRBAR,A
Av. Wâlfrêdo Bittencourt de Mo!aes no 222, EoÍ\e/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N. o 95 . 561 .080/0001-60
E-mall: DmÍr sbonsb , pr . gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de Iegalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eÍiciência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especiÍicados na
legislaÇão, as obras, serviços, compras e alienaçÕes
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condiÇÕes a todos
os concorrentes, com cláusulas que estabeleÇam
obrigaÇões de pagamento, mantidas as condiÇões
eÍetivas da proposta, nos termos da lei , o qual

somente permitirá as exigências de qualif icação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigaçôes.

Como Íorma de dar maior efetividade a esse normado, o

legislador infraconstitucional editou a Lei n. 8.666/93, que cuida, num

contexto amplo, das licitaçÕes e contratos administrativos.

jr j

1 A fim de não envolver o leitor em erro, clarifica-se que a modalidade
spregão não foi a última a ser instituida pelo Poder Í,egislati

de6

il.

lnicialmente, via de regra, as obras, serviços, compras e

alienaçÕes do Poder Público devem ser precedidas da realização de

processo administrativo licitatório. Dito preceito decorre, inclusive, de

mandamento constitucional. Senão vejamos:

A partir da lei geral, outros regulamentos Íoram sendo

editados pelo Poder Público, até chegar-se na edição da Lei n.

1O.52Ot2OOZ - que instituiu a modalidade pregãol .



PREE:EITT'Rtr MT'NICIPÀI DE NOVÀ SÀNTÀ B]íRBÀR]A
Àv. WaLfredo Bittencourt de Moraes no 222, Fane/Fax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.5 61 .080 /0001- 60
E-mail: pmnsb

_-u

@nsb.pr.qov.br - Novâ Santa Bárbarâ - Paraná

Acredita-se, salvo melhor juÍzo, que a modalidade pregão é

a que melhor se amolda às circunstâncias do caso corrente, eis que o

objeto a ser contratado não exige um processo/procedimento de

maior elaboraÇão, de outro modo: com lexo.

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto a ser licitado é

dotado de natureza comum, ou seja, cuios padrões de qualidade bem

podem ser "objetivamente deÍinidos pelo edital, por meio de

especiÍicaÇÕes usuais de mercado".

Lei n. 10.52012002

aquisição de bens e servrços comuns,
adotada a licitação na modalidade de

pregão, gue será regida por esta Lei.
(sriÍos).

ParágraÍo único. Consideram-se bens e serviços
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles
cujos padrÕes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente deÍinidos pelo edital, por meio de
especiÍicações usuais no mercado.

disponivel no mercado, independentemente de sua complexidade".

Art. 1s

poderá
Para
ser

Pog

Esses elementos, vale dizer, no que tange ao aspecto de

legalidade, tornam possÍvel a adoÇâo do pregão2:

mais foram e ainda continuam sendo constituidas, como, por exemp.Lo, o
RDC - Regimê Diferenciado de ContrataÇão.
2 No acórdão n' 21,'7 2 / 20OB o Trj-bunal de contas da União afirmou que: "â
utilização da modalidade pregâo é possível, nos termos da Lei n"
L0.52O/2O02, sempre que o objeto da contrataÇão for padronizável e



PREFEITT'R;A UT'NICIPAIJ DE NOVÀ SÀÀITÀ BÁRBÀRJA,
Àv. waffredo Bittencourt de Morâes no 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.5 61.080/0001-60

1

E-mai1: Dmnsb @nsb.pr.q ov.br - Nova SaÍrta Bárbâra - Paraná

Destaca-se o vocábulo "poderá" no dispositivo, e não

"deverá" Íazê-lo pelo pregão. Logo, é Íacultativo ao Poder Público.

Em que pese isso, dentre as modalidades licitatórias, o

pregão aÍigura como sendo a mais simples, e por isso, acarreta

grande celeridade e ampla participaÇão de pretensos licitantes, o que

converge com os objetivos licitatórios, conÍorme prescreve o art. 3e,

da Lei n. 8.666/93:

Art. 3e A licitação destina-se a garantir a observância
do princÍpio constitucional da isonomia, a seleÇão da
proposta mais vantajosa para a administraÇão e a
promoÇão do desenvolvimento nacional sustentável e

será processada e julgada em estrita conÍormidade
com os princÍpios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculaÇão ao instrumento convocatório, do julgamento

objetivo e dos que lhes são correlatos.

Com eÍeito, 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

características simplórias, ostenta o pregão certa medida de

vantagem à Adm inistração.

Por outro lado, a AdministraÇão poderá escolher a espécie

do pregão que deseja utilizar para a contrataÇão em comentário.

P ó

Lei n.8.666/93



Embora o Decreto n. 5.504/05 dê o sentido da preÍerência

do eletrônico, quando do uso de recursos Íederais, não se trata,

contudo, de um dever da Administração, seja pelos recursos não

serem de ordem conveniada Íederal ou que, a contar de situaÇões

particularizadas bem pode adotar o pregão presencial, desde que,

para tanto, lance justiÍicativa da inviabilidade nos autos.

É isso o que comina o § 2q, art. 1q, do Decreto n

5.504/05:

§ 2s A inviabilidade da utilização do pregão na forma
eletrônica deverá ser devidam ente justiÍicada pelo

dirigente ou autoridade competente.

Além de a noÍma eleger que a justiÍicação deve partir do

dirigente ou autoridade competente, não resulta da competência

desta assessoria adentrar em questÕes de conveniência e/ou

oportunidade administrativas, logo, antes da ef etiva abertura do

certame, caso preciso, o agente legitimado deve encartar a

justiÍicação para a não utilização da Íorma eletrônica.

O que o Departamento deve consultar.

013

De

possibilidade

tudo quanto se viu, esta Procuradoria opina pela

da adoÇão da modalidade licitatória pregão, e a

P ino5d

pREEETTUR A Mt Nrcrpâr DE NovÀ seNta aÁggÀBÀ
Àv. Walfredo Bittencourt dê Morâes no 222, EoDe/Fax (043) 3266-8100

cNP,' N." 95.5 61.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb. pr - gov. bÍ - Nova Sâôtâ Bárbara - Parana



PREFEITUR]A MT'NICIPÀL DE NOVA SÀIIEÀ BÁRBàRiA
Àv. wâlfredo Bittencourt de Moraes Dô 222, Fo\e/Fax (043) 3266-8100

cNP.r N.o 95.561.080/0001- 60
E-lllài]: pmnsbQnsb . pr . gov. br - Nova Sànta Bárbara - Paraná

espécie, salvo justiÍicaÇão - a qual não se há de adentrar ao mérito,

eletrônica.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Nova Santa Bárbara, 17 de novembro de 2017.

Gabri e deJ

Procurad n JurÍdica

n!a

Pógino 6 de 6
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PREFEITURA I\íUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor 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 ELETRÔNICO n" 5O/2O17, que tem
por objeto a aquisição de uma impressora e um notebook, para Secretaria
Municipal de Saúde, normatização 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, Leí Federal n'8.666, de
2l106/1993, Republicada em 06107 11994, Decreto Federal n' 3.555 de
08/08/2000, Decreto Federal n" 3.697, de 2l l12l2OO0 e demais legislações
pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O8OI2O17, 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 mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitaçào pâra as
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 20 I 11 l2Ol7

NOVA SANTA BARBARA

Prefeito Municipal

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

Nova Santa Bárbara, Paraná

.Z,z-Z
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PREFEITURA MUNICIPAL

NovA sANTA eÁneeRa
ESTADo oo panaNÁ

n1!

Avrso oe ucrlçÃo
pReeÃo eletnôrutco n.o sotzolT

Processo Administrativo n." 10212017

Objeto: Aquisição de uma impressora e um notebook, para
Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo. l/enor Preço, Por item.

tNÍcro DA sESSÃo DE DrspurA DE pREÇos: às 09h00min do
dia 061'1212017.
LOCAL: Portal COMPRASNET através do site
http ://www. com oraso ove rnamentais.qov.br - UASG - 985457

Preço Máximo: R$ 3.173,16 (três mil, cento e setenta e três
reais e dezesseis centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obÍidas em horário de
expediente na Prefeitura lttlunicipal de Nova Sanfa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@. nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 2011112017.

on io de Assis NunesM
Pregoeiro

Portaria O8O12O17 /6
ds.:

96

t
Éd

(

t/
ie ffi

Rua Wallledo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - *rvrv.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo D(] PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 50/20í7.
Processo Administrativo n.' 102120'l.7

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail licitacao@nsb. pr.qov. br.

A Íalta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificaçôes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 08012017

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - br

tffi.i
..1. - 'u.



PREFEITURA I\,IUNICI PAL Í'! "l ?

NOVA SANTA BARBARA
estppo oo pannr'rÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 50/2017.
Processo Administrativo n." 10212017

Carimbo Padronizado da Empresa

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.Dr.sov.br - uqrv.nsb.pr.gov.br'

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.81 00, X - 86.250-000

Objeto: Aquisição de uma imprêssora e um notebook, para Secretaria Municipal de
Saúde.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
deseja ser informada de 

"J;:[lí "_ 

alteração pelo 
. 

e-mail

. aos I 12017
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PREFEITURA I\4UNICI PAL n1'
NOVA SANTA BARBARA

' i.lirr-jE:r es.rÁoo oo pln,qNÁ

EDITAL oe pnecÃo elernôrutco N. so/2017.
Processo Administrativo n." 10212O17

ttcrrecÃo CLUSIVA PARA MICROEMP RESA E EMPRESA DE PE UENO PORTE
E/OU MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL ( MEt) ÍLC 147t20141.

Abertura: Dia 0611212017, às 09h00min.

1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE NOVA SeNtn eÁngARA, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria no 080/2017, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO elefRÔNtCO, do tipo MENOR
PREçO, POR ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando a aquisição de
uma impressora e um notebook, para Secretaria Municipal de Saúde, conforme
relacionado no ANEXO I deste edital.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n"
8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00 e, no que coubêr, a Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, com as alterações posteriores.

1.3. Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da
Sessão Pública de Pregão Eletrônico, acessado exclusivamente por meio eletrônico -

www.com Drasqovernamentais. qov. br. conforme segue.

1.3.2. Referências de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário
oficial de Brasília - DF.

1.3.3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal
COMPRASNET através do site http://www.comDrasqovernamentais.oov.br - UASG - 985457.

1.3.4. Os trabalhos seráo conduzidos por servidor do Município de Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, designado pela Administração Municipal atraves da Portaria no

08012017, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
Portal COMPRASNET.

Rua Walfredo Bittencourr de Moraes no 222, CenÍro, Í 43.3266.8100. X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb ov.br

í.3.1. A SESSÃO PÚBL|CA SE tNtCtARÁ ÀS O9HOOM|N DO DtA 06/í2l20't7.

1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia

digital) junto ao Setor de LicitaÇõês, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no

horário de expediente, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Cento, em Nova

Santa Bárbara - PR, ou pelos sites: www.nsb.or.oov.br I
www.comorasoovernamentais.oov.br. Para retirada do edital e seus anexos em mídia digital,

os interessados deveráo apresentar CD-room ou pendrive. Demais informaçóes, fones: (43)

3266-81 00/81 14, e-mail: licitacao(ônsb.pr.qov.br

1



NOVA SANTA BARBARA
-À=*E ., ESTAD6 Do pARANÁ

2. OBJETO
2.1. A presente licitação têm por objeto a aquisição de uma impressorâ ê um notebook,
para Sêcretaria Municipal de Saúde, coníorme descrito no Anexo I deste edital.

3. CONDrÇÕES PARA PART|CtPAÇÃO
3.1. Esta licitaceo é exclusiva Dara oart ici Dacâo de Microem o resas (MEl. Emoresas de

015

Peoueno Portê ( EPP e/ou MicroemDreendedor lndividual (MEl). ualificadas como tais
nos termos do artiqo 30 da Lei Como eme ntar n.o '12312006, com as alteracóes da Lei
Çe!:nplementâr n.o 1 47 1201 4.

3.4. Empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro podem

aprêsêntar somente uma proposta, sob pena de rejeição de todas.

4, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO
4.'l . Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimêntos, providências ou impugnar os termos
do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até as 17 horas do 2'
(sêgundo) dia útil antenor a data fixada para a realizaçáo do Pregão.

.+

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

PREFEITURA NilUNlCl PAL
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3.2. Poderão participar desta Licitação: Microempresâs (ME), Empresas de Pequeno
Porte (EPP) e/ou Microempreendedor lndividual (MEl), com ramo de atividade compativel
com o objeto da presente licitação, desde que satisfaça às exigências deste edital e
devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site
www.comprasqovernamentais.qov. br:

3.3. Não poderão paÍticipar da presente licitação, além dos elencados no art. 90 da Lei

8.666/93:
3.3.1. Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob falência,
concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
3.3.2. Empresas estrangeiras que não íuncionem no país.

3.3.3. Aqueles incursos nas sanções previstas no inciso lll, Artigo 87 da Lei 8.666/93.
3.3.4. Aqueles quê tenham sido declarados inidôneos pâra licitar ou contratar com a
administração pública.

3.3.5. Grupos de sociedades de direito e de fato.
3.3.6. Estão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentarem mais de
uma proposta para o item específico.
3.3.7. Empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definição do artigo 3o e parágrafos da Lei Complementar n-o 123106.

3.5. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os

termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no

parágrafo terceiro do at1.41 da Lei 8.666i93 e suas alterações posteriores.

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar
as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até as í7 horas do 2'
(segundo) dia útil anterior a data fixada pa'a a rcalizaçáo do Pregão.
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4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante náo a impedirá de participar do
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

ü

4.4. O têrmo de impugnação deverá ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Centro, em Nova Santa
Bárbara -PR, ao Pregoeiro responsável ou encaminhado via e-mail: licitacao@nsb. pr.qov. br
4.4.1. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o
pregoeiro para coníirmar o recebimento do e-mail e do sêu conteúdo e após deverá ser
encaminhado o original via correio.
4.4.2. O pregoeiro não se responsabilizarâ por e-mals que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Nova
Santa Bárbara quanto do emissor.

4.5. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petiÇão no prazo de vinte e quatro (24) horas

4.6. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realização do certame.

5, DO CREDENGIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverão dispor de chave de identiíicação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através
do portal de compras governamentais, disponível em
hltp://www. comprasqovernamentais. oov. br/fornecedor/cadastro-de-fornecedor , sendo de
exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por sêu representantê, não cabendo ao Município de
Nova Santa Bárbara, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

5.2. O Licitante interessado deverá realizar o seu cadastramento de acordo com os
procedimentos do Sistema.

5.3. O Licitante interessado deverá proceder ao credenciamento de acordo com os

procedimentos do Sistema.

5.4. O Licitante interessado deverá proceder, em campo próprio do Sistema, todas as

declarações exigidas.

5.5. O Licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que:

5.5.1 . Cumpre os requisitos de habilitação;
5.5.2. Sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;

5.5.3. lnexiste qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação ou de sua

contratação;
5.5.4. Conhece e aceita os regulamentos do Sistema Eletrônico;
5.5.5. Náo emprega servidores públicos da Contratante.

)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbar4 Paraná-E-E-mail - lici r v.br - wwrv.nsb. v. br



PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
í: "t '1

ESTADO DO PARANÁ

5.6. O Licitante deverá declarar que atende os requisitos do art. 3o da Lei Complementar n.o
12312006 no ato de envio de sua proposta, em câmpo próprio do Sistema Eletrônico, para
fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu represêntante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quãndo, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas;

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

6.3. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo srstema ou de sua desconexão;

6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

6-5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

6.5.í. Valor unitário do item;

6.5.2. A descrição detalhada do objeto, indicando marca, modelo, ano de fabricação e prazo
de garantia.

6.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encârgos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente;

6.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação-

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7 .1. A abêrtura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital;

7.2. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREçO, POR ITEM, observado o
ptazo pa.a fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mÍnimos de desempenho e
de qualidade e demais condições definidas neste edital

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassif icando desde logo
aquelas que não êstejam em conÍormidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as êspecificações técnicas exigidas no

Termo de Referência;

6
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7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2. A não desclassiíicaçáo da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitaçáo.

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances;

7.5- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes;

7.6. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo rmediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

7 .6.1 . O lance deverá ser ofertado pêlo valor (total) do ltem.

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão ê as regras estabelecidas no Edital;

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inÍerior a três (3) segundos.

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

7.í0. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção
dos lances,

7 .12. Se a desconexáo perdurar por tempo superior a í 0 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicaçáo expressa do Pregoeiro aos
participantes;

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que

transcorrerá perÍodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

7.í4. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas;

7.15. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo à comparação com os valores da primêira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o íim de aplicar-se o disposto nos

artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015.

7
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7.15.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço seráo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.

7.15.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classrficação, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7 .16. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificaçáo.

7.17. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado;

7.18. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificaçôes do objeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
máximo Íixado, que apresentar preço manifestamente inexêquível ou que não atênda
ao descritivo constante do Termo de Reíerência (ANEXO l) deste Edital, independente
do descritivo da plataforma do Pregão Eletrônico.

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários

simbólicos, rrrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação

não tenha . estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração,

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no 'chat" prazo razoável para tanto,

sob pena de náo aceitação da proposta.

8.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os quê

contenham as características do material oíertado, em compatibilidade com o Termo de

Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia, além de outras

informaçóes pêrtinentes, a exemplo de catálogos e/ou folhetos.

Nova Santa Bárbara. Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.bt - www.nsb.pr.gov.br
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8.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.7- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condiçõês diversas das previstas neste Edital.

8.í0. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.1 1 . A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
9.1 A empresa vencedora, deverá enviar em ate 03 (três) dias úteis. a documentação
referente à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com
os valores oferecidos após a etapa de lances, em 0'l (uma) via, rubricada em todas as folhas
e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão
Social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lnscriÇão Estadual, endereço
completo, número de teleÍone e fax, número de agência de conta bancária.

9.2 Na proposta escrita, deverá conter:

a) Os valores dos impostos já dêverão estar computados no valor dos materiais;

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

c) Especificações completas dos produtos e marca, conforme descrito no ANEXO 01,

deste edital;

d) Data e assinatura do representante legâl da proponente;

9.3. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despêsas e

encargos inerentes a entrega no local Íixado neste Edital.

í0. ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DE PREÇO
í 0.'l . Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor
oferta, item a item, para que este anexe no sistema COMPRASNET, os DOCUMENTOS
DE HABILITAçÃO E PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o

último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso da ferramenta 'CONVOCAR ANEXO',

ll*ii NOVA SANTA BARBARA C ]J
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10.2. O licitante deverá anexar os documentos de habilitação rêlacionados no Anexo 03e Proposta dê Preços ajustada, num prazo de até 3h (três horas) de efetivo
funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às í2h e das í3h00min às 17h00min,
contados da convocação.

í 0.3. Será aceito apenas 0í (um) arquivo (Compactado ex. .zip e .pdf) com TODOS os
documentos de HâbilitaÇão e Proposta de Preços Final, sendo que o anexo será convocado
apenas uma vez.

10.4. Encerrado o prazo determinado, sem que os documentos tenham sido anexados ou a
documentação esteja incompleta, o licitante terá sua proposta recusada.

10.5. Os documentos digitalizados e anexados eletronicamente, serão apensados aos autos
após análise de sua conformidade com o solicitado no Edital. A análise dos documentos será
feita pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, e, caso necessário, o pregoeiro encaminhará a
proposta para análise de equipe técnica das Secretarias solicitantes.

10.6. Após a análise da documentação e proposta de preços, as proponentes consideradas
vencedoras provisoriamente, seráo convocadas para envrar, num prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, os documentos de habilitação e proposta de preços ajustada, em vias originais
ou em cópia autenticada, endereçados a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR,
Setor de Licitações, para a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 - Centro - CEP.
86250-000 - Nova Santa Bárbara - PR, aos cuidados de Elaine Cristina Luditk dos Santos.

,11, DOS RECURSOS
í í.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizaçáo fiscal
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intenção de recorrer, de íorma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisáo(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema;

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente;

í 1 .2.1 . Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falla de manifestaçáo motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará

a decadência desse direito.
11 .2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões também pelo sistêma

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,

sendoJhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

Nova Santâ Bárbara, Paraná - E - E-mail - li cao nsb r. v.br - www.nsb.pr.gov.br
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12. DA ADJUDtcAÇÃo e oa nouor_ocnçÃo
12.1 . No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREçO,
PoR lrEM, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes
deste Edital.

12.2. o objelo deste PREGÃo elerRÔHtco será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo maniÍestação dos licitantes
quanto à intenção dê interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao prefeito Municipal.

12.4. 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, parâ
os procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. PRAZOS E CONDIÇÔES DE ENTREGA
13.1 O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir
da autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura.

14. DO LOCAL DE ENTREGA
14.1. Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua
Antonio Joaquim Rodrigues, SiN, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de
segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,
ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

15. PAGAIUENTO
15.1 O pagamento será efetuado, após entrega dos produtos em até 30 (trinta) dias após o
protocolo da NF/Fatura;
15.2 Dota oes o amentárias

16.2. Quando o proponente vencedor náo apresentar situaçáo regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanÇóes
cabíveis.

16.3. O contrato terá vigência de até 60 (sessênta) dias, contados a partir da assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

ll
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DOTAÇÕES
Exercíc
io da
despes

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2017 2706 08 001.1 0.301.0340.2027 327 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

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

í6. DO CONTRATO
í 6. 'l. Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condiçóes de habilitação;
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17 - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

17.1. Entregar o objeto licitado, conforme as condiÇões prescritas no presente instrumento e
de acordo com as especiÍicações e termos mencionados na proposta e no Anexo I deste
Edital;

17.3. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especificaçôes constantes da proposta e/ou instruções deste Edilal e seus anexos.

17 .5.1. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, ficais e
comerciais, náo trãnsfere à Admrnistração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato;

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

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

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

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

18 - DAS PÊNALIDADES

18. 1 . Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas as seguintes penalidades:

'18-1.í. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspersáo do direito de
licitar e contratar com a Adminístração pelo prazo de 1 (um) ano;

t2

Ãrt.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentaçáo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-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 Sicaf, ou nos sisÍeínas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previsÍas em edital e no contrato e das
demais cominações /egais.

í7.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração, nos termos da Lei 8.666/93;

17.4. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou
morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução da presente licitação,
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;

í7.5. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciárjos, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E( - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.br
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18.1.2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de s anos e mutta de 10%o sobre
o valor total do empenho);

í8.1.3. Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execuçáo e
sem prejuízo ao resultado: adverÍência;

í8.í.4. Multa dê'l% (um por cento) sobre o valoí total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na entrega, sem prejuízo da possibilidade de rescisão
unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas neste
edital e na legislação inicialmente citada;

18.2. As multas devidas eiou prejuízos causados às instalações da contratante, pela
contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

18.3. O descumprimento parcial ou total das obrigações, não será considerado como
inadimplemento contratual sê tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justiÍicados e comprovados, cujos eíeitos não era possível evitar, ou impedir.

í 9.1 . Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontrataçáo, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação
ou na execuÇão de contrato;

b) "prática fraudulenta"- a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão Iicitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeÇóes ou fazer
declaraçôes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo

de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos

cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

13
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í9. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participaçáo em um processo licitatório
ou afetar a execuÇão do contrato;

l.!e*l
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19.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançáo sobre
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execução um contrato financrado pelo organismo.

19.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizâr que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

20. DrsPosrçoEs FrNArs
20.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o
Município de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razóes de interesse
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Município dê Nova Santa Bárbara poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;

20.2. O proponente é responsável pela íidelidade e legitimidade das lnformaçóes prestadas
e dos documentos aprêsentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassif icação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tênha sido o vencedor, a
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuÍzo das demais sançóes cabíveis;

20.3. E facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

20.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;

20.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em íavor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que náo comprometâm o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

20.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicaçáo que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado,

20.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - b. r ov.br - rw,'rv.nsb.pr.gov.bt'
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20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no aíastamento
do proponente, desde que se.ia possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua propostâ;
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20.9. O íoro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerâdo aquele a que está
vinculado ao Pregoeiro;

20.10. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atênderá aos interessados no horário de ths00
às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no EndereÇo Rua Walfredo
Bittencourt de Mores, 22, cenlto, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férras, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados;

20.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçào do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida parâ o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

20-í3. Os preços cotados deverão ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais
após a vírgula, no valor máximo deste edital de R$ 3.í73,í6 (três mil, cento e sêtenta e
três reais e dezesseis centavos).

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

Nova Santa Bárbara, 2011112017

ric K ndo
Prefeito Municipal

o
Pregoeiro

Portaria n" 08012017

M ich res de Jesus
Secretária unicipal de Saúde
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EDITAL oe pRecÃo eletRôNtco N" s0/20í7.
Processo Administrativo n." 1O212017

ANEXO t- DESCRTç O DETALHADA DO OBJETO

TERMo oe RErenÊtcln

1 - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

'1.í - A presente licitação destina-se à eventual aquisição de uma impressora e um
notebook, para Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as características
descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

1.2 - Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o
objeto descrito no site do Compras Governamentais e as especificaçôes constantes deste
Termo, prevalecerão as últimas.

LOTE: 1-Lote00í
Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço

máximo
Preço
máximo
total

3917 IMPRESSORA LASER
MONOCROMATICA 26PPM,
resolução 600x600DP1, conexão
Usb 2.0, rede ethernet 10/100,
impressão em frente e verso
automática, 127 volts, tecnologia
auto on/off, bandeja p/ 250 folhas,
toner e cabo USB inclusos

1,00 UN í.261,83 í.26í,83

2 7560 NOTEBOOK NA COR PRETO
COM PROCESSADOR 3.1 GHZ
3MB MEMORIA CACHE.
MEI\íORIA RAM DE 4GB TIPO
DDR4. FREQUÊNCIA 2133 MHZ
EXPANSIVEL ATE 2OGB, DISCO
R|GTDO DE I TB (5400
RPM).TELA í5,6'' LED HD C/
ANTIREFLEXO, RESOLUÇÂO
1920 X 1080, PLACA DE VIDEO
INTEGRADA AO
PROCESSADOR. REDE
WIRELESS PADRÃO 802-í 1

B/G/N/AC, REDE GIGABITE
í 0/1 00/1000. BLUETOOTH 4.0.
WEBCAM HD COM HDR
1 280X7 20. TECLADO PADÃO
UBNT2 COM NUMERICO
INTEGRADO.l PORTA USB 3.0
ENERGIZADA, 2 PORTAS USB
2.0. I PORTA USB 3. 1 T|PO-C. 1

1,00 UN 1.91 1,33 1 911,33

2 - ESPECTFTCAçO

l6

í - OBJETO

Código
do
produto/
serviÇo

1
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snioR HouI coM SUPoRTE
HDcP. 1 LErroR oe cnRrÁo
SD.LEIToR DE oARTÔES
LEIToR DE cARTÃo SD,
BATERIA 4 CELULAS COM
AUTONOMIA DE ATE 7 HORAS
DE USO

TOTAL 3.173,16

3. PRAZOS e CONO|çOeS DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura.

4. DO LOCAL DE ENTREGA
4.1. Os produtos deveráo ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a

sexta-Íeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o

MunicÍpio de Nova Santa Bárbara isento de quarsquer responsabilidades.

5. TNFORMAçOES ADTCTONAIS

5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Édital

de Licitação.

Nova Santa Bárbara, paraná _ I - E-mail _ acao sb ov.br - www sb r. v.br
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ANEXO 02. MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Referente ao Pregão Eletrônico n." 5012017.

Pelo presente instrumênto particular de contrato, vinculado ao PREGÃO gtgtRÔNICO n..
5O12O17, de um lado, o MUNICÍP|O DE NOVA SAHTA AÁRAARA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CGC/MF 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
RGn"-,inscritonoCPFsob.ono-,reSidenteedomrciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF n.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE> doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela
Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas ê condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. OO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE, uma impressora e um notebook,
para Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme especifrcado no edital convocatório e
proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o 5012017 e especiíicado abaixo.

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
autorização de fornecimento emitido pela PreÍeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio
Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a
sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o
Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico No 50/2017 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este
contrato, definirem seu o§eto e a sua perfeita execuÇão.
ParágraÍo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato,
vale o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas
as atas dê reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em
alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - b. r ov.br - www.nsb.pr.qov.br
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a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedrmento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o proponente ressarcir a AdministraÇão pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLAUSULA NONA. DAS SANçOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização
integral. Sem pre.juízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal,
pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA OOTAÇÃO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotaçáo orçamentária havida

ela conta no

DOTAÇÕES
Exercíci
oda llront, 1t,n.'onal 

Prosramática lFonte
lo" lGruno 

da fonteda

l9

CLÁUSULA QUINTA. DO PREÇO
Para o fornecimento descrito na cláusula primeira, a CoNTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor totat de R$-_.
CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (kinta) dias após a entrega, 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 íederais e à DÍvida Ativa da união (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.212t1991 , às contribuiçóes
instituÍdas a título de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e
Certiíicado de Regularidade de SituaÇão junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no
valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA sÉTIMA - Do PRAzo DE VIGÊNcn.
O contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura
do contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as
partes.

CLÁUSULA oITAVA - DA REscISÃo coNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e
amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e Íundamentada das
autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrâto, 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 Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, L{ - 86.250-000
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cuÁusuu oÉcrrrrl pRTMEIRA - Do FoRo
Fica êleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das
questôes oriundas do presente contrato, com êxpressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

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

Nova Santa Bárbara, I I

CONTRATANTE CONTRATADA
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ESTADO DO PARANA

ANEXO 03 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇ o

t. naeruraçÃo .luRíorca:
1.1 . Socíedades Comerciais em Geral: Contrato socíal e suas alterações;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.

Observações: Na apresentaÇão do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração,
se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de
atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL:
2.1. Prova de regularrdade.
a) Com a Fazenda Federal (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 alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2'12l'199'1, às
contribuiçôes instituídas a título de substituiçáo, e às contribuições devidas, por lei, a

terceiros);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão
da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (CeÉidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por

órgão da Secretaria da Fazenda Municipal);
D) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF;

E) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa JurÍdica (CNPJ);
F) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comerclal;
G) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inêxistência de débitos
inadimplidos perante a Justiçâ do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
nos termos do Título Vll-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decrêto-Lei
ne 5.452, de 1e de maio de 1943. (NR).

2.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou

regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias
dos entes ou órgãos indicados.

3. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7" DA CF

3.1 . Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa
empregadora, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

4. DECLARAçÃO DE IDONEIDADE
4.1 . Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas, coníorme modelo do ANEXO 04.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - rvu,rv. nsb.or. gov.br'
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5. DECLARAçAO DE FATOS tMpEDtTtvos
5.'l . Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no
ANEXO 05.

6. DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
6.1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, coníorme modelo no ANEXO Vll.

7. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da
data marcada para início da disputa de preços.

8. DISPOSIÇOES GERAIS DE HABILITAÇÃO
8.1 . A confirmação de regularidade perante os órgãos oficiais será realizada junto aos "sites"
na INTERNET.

8.2. Todos os documentos exigidos para habilitaçáo deverão estar dentro dos respectivos
prazos de validade, devendo ser apresentados em original, cópia autenticada pelo
pregoeiro ou sua equipe de apoio, cartório competente, ou por publicação em órgão
da imprensa oficial.

8.3. Não se aceitando documentos em forma de'FAX ou equivalente'e nem a apresentação
de protocolo ou comprovantes de pagamento em substituição a documento solicitado como
definitivo.

8.4. - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilÍtação deverão
estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);
c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).

8.5. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas
nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante e sua consequente exclusão
do processo.
9.6. Havendo superveniência de íato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as
penalidades legais cabíveis.

8.7. A apresentação da propostâ por partê do licitante significa o pleno conhecimento e sua
integral concordância e adesâo para com as cláusulas deste edital e seus respectivos
anexos.

8.8. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar
documêntação com a data de validade vencida, coníorme estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar 12312OO6 de 15 de dezembro de 2006.
8.8.'1. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa) apresente Certidão
ou documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco)
dias, contados do momento em que o proponente Íor declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conforme

D-
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Lei Complementar 123/2006 de 1511212006 com as alterações da Lei Complementar n.o

14712014.
8.8.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & ío da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 8666/93, de 2í de
junho de í993, sendo Íacultado à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordem dê classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

-4.)
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NOVA SANTA BARBARA
ANEXO 04 - DECLARA DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRONICO N" 50/2017

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N." 50/20í7, instaurado por este município,
que nâo estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

em de de

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

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - mlry.nsb.
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NOVA SANTA BARBARA

ANEXO 05 - DECLARA DE IN NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃo etetRôntco N" so/20í7

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N" (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as
penas da Lei, que até a presentê data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciênte da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do CNPJ.

Nova Santa Biirbara, Paraná - Q - E-mail - licit .nr-sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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ANExo 06 - DEGLARAçÃo oe rNExrsrENctA DE EMPREGADoS MENoRES

PREGAO ELETRONICO NO 50/2017

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei

Federal no 9854, de 27.1O.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

Nova Santa Bárbar4 Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores dê í4 anos aprendizes deverá dêclarar essa
condição.
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NOVA SANTA BARBARA

ANExo 07 - DEcLARAçÃo oe nÃo paRexresco

pRecÃo elerRôrutco N. so/20í7

_(nome da empresa)
ono

inscrita no CNPJ sob

, por intermedio de seu representante legal o (a) Sr
(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para eíeito

de participação no processo licitatório PREGÃO elefnÔrutCO N' 50/20'17, dâ Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do CNPJ.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - rt nsb r br-ll's.nsb or-oov.br
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ANEXO 08 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

+ Descrição detalhada do objeto oferecido, menctonando quaisquer outras informações que
se fizerem necessárras.

IDENT|FtCAÇAO DO CONCORRENTE:
RNZÂO SOCIRL:
CNPJ e tNSCRTÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e No DA coNTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNtCO

2. CONDTÇoES GERATS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rêge a
presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 0'l do Edital

A proposta terá va dade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregáo

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

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

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

Nova Santa Bárbara, Paraná - E, - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - wwq.n5b.or.rov.br
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Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 50/2017 - Carta-proposta de Fornecimento.
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Juridico

Prezado Senhor,

Solicito análise jurÍdica do edital e da minuta do contrato do
Pregão Eletrônico n'50/20í7, cujo objeto é a aquisição de uma impressora e um
notebook, para Secretaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, 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 Ludi Santos

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222,Centro, t 43.3266.8100 E - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - wrvw.nsb.or.gov.br

I
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PREFEITT'RÀ MUNICIPÀI DE NOVA SÀT.ITÀ BÁRBÀRÀ
Av, Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222

Eone/Fax (043) 3266-8100
pmnsbGnsb. pr . gov. br - Nova Santa Bárbara - ParanáE-mai.l-:

Parecer j uridico

Solicitânte:
Contratos
Rêf, Processo

el-etrônico n.

Departamento Municipaf de Lic j-tações e

licitatório n

050/L7.

t02 / r7 procedimento pregão

Fora encaminhado a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca da regularidade da minuta do edital- e anexos

do processo licitatório autuado sob o n. 1,02/1,7,

procedimento pregáo eletrônico, destinado à aquisição de uma

impressora e um notebook para suprimento das necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde.

É o relatório.

Antês da incursão no objeto central do presente

parecer, cabe mencionar que o mesmo está sendo produzido sob

o páreo das disposiçôes do parágrafo único, art. 38, da Lej-

n. 8.666/93, a qual dispÕe ser obrigatóría a aprovação das

minutas do edital e anexos por parte da assessoria técnica
juridica (cuida-se do maior exemplo de parecer juridico
obrigatório e vinculativo) .

Esclarece-se que questões de cunho prelj-minar, tais
como a escolha da modalldade e a presença de documentaÇão

fundamental no certame já foram verj,ficados, sendo, pois,
esta anáfise excfusiva quanto aos instrumentos de vinculação
do processo administrativo.

Pág de2



PREE:EITT'RÀ }IT'NICIPÀ]L DE NOVÀ SÀNTÀ BÁRBÃR,À
Av. Wal-fredo Bittencourt de Moraes o" 222

Eone/Fax (043) 3266-8100
pmnsbGnsb . pr . gov. br - Nova Santa Bárbara -

Pois bem.

Pa raná

0s3

E-mai1:

A respeito da

vê, às claras,
incumbência desta assessoria técn j-ca,

vicio de irregulari.dade no edital enão se

anexos.

a minuta do contrato (1ela-se

aos reclamos legais e

espécie.

Particufarmente, a minuta do contrato (novamente,

aplica-se à ata) ostenta bastante clareza em seus termos,

constando, entre outras, cIáusulas que estabelecem: a) o

objeto e seus caracteresi b) o regime de execução ou forma

de fornecimentoi c) preços e condições de pagamento; d)

prazosi e) direitos e deveres dos pactuantes,' tudo de acordo

com as disposições do art. 54 e segulntes da Lei n.

8.666/93.

Tanto o edital quanto

também ata) correspondem

principio 1ógi co s aplicáveis à

Via de consequência, esta
manifestação favoráve1 à aprovação

vinculação constantes no processo,

prosseguimento do feito.

(-
Procuradoria externa
dos instrumentos de

balizando assim o

Nova Santa árbara, 20 de novembro de 2017.

Gabri s

Procurado CA

Página 2 de 2

É o parecer, salvo melhor inteJ.ecção.
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 dê abril

AVISO DE LICITA 0
PREGÃO ELETRÔNICO N." 50/20't7

objeto: Aquisiçáo de umâ imprêssora e um notebook, para Secretaria
Municipalde Saúde.

Tioo Menoí Dreco. oor ilem.
âro ol àessÂo oe DrspuTA DE pREÇos: às 09h00min do dia 06/'Í22017,
pu, meio do Portal COIIIPRASNET atravâs do site
httpJ/www.comoÍasooveÍnamentais.qov.br - UASG - 985457.
Preço l',iáximo: R§ 3.173,í6 (três mil, cento e setenta e lrês Íeais ê dezêsseis
centavos),

hlgE&og§lt $lfEsi poderão ser obtidas em horário de expediente na

PreíeituÍa Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo BittencouÍt de
I\roraes no 222, pelo Íone 43-3266-8100, ou poÍ E-mail: licitacaolonsb.pr.oov.br

Nova Santa BáÍbaÍa, 20/11/2017

lvlarco Antônlo dê Assis Nunes
PregoeiÍo

Portaria n" 080/2017

AVTSO 0E L|Cl]AçAo
PREGÂo ELETRÔNICo N. 5I/2017

objeto: Contrataçáo de serviços de buÍfêt, para atender os eventos realizados
pela Secretária Municipal de Assistência Social.

Tipo: Menor píeço, por lote.

RECEBIMENTo DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 2211112017 às
12h59min do dia 06/'12/2017.

^€RTURA DAS PROPoSÍAS: da§ 13h00min às 13h59min do diâ 06/122017.
,..,..:to DA sEssÀo DE DtspuTA DE pREços: às 'l4h00min do dia 06/í2/2017.
L0CAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentiíicado no link' licltações"
PÍeço mÉuimo: Rt í3.268,00 (trêzê mll, duzentos o sess€nta e oilo reals).
lníormâcóes ComolementeÍêsi Meráo ser obtidas em horáíio de expediente na

PÍeleitura Municipal de Nova Santa BáÍbara, sito à Rua Walíredo Eittencourt de
[.loÍaes n" 222, pelo íone: 43-32664100, por Emâil: licitacao@nsb.pr.oov.br ou pelo

sile w,{w.nsb.pr.oov.br

Nova Sanla Báíbara, 20/11/2017

Marco Antônio de Assls Nunes
PÍegoeiro

PortaÍia n" 080/2017

EXTRATO 4'TERMO ADITIVO AO CONÍRATO N" 061/2013

REF. Tomada de Preços n'005/2013.

ContÍatanter Municipio de Nova Santa Bárbara
Contratada: EQUIPLANO SISTEMA Ltda.

Objeto: 'tessáo, não exclusiva, dos diÍeitos de uso de cópias dos Sislemas, em

modulo objeto, de propÍiedade da Empresa Equiplano Sistema Ltda".

Conkato original n" 061i201 3

Adiüvo de PEzo: 90 (noventa) dias do prazo oÍiginal, ou seja, até 18/022018.

o pREtEtro MUNtctpAL DE NovA SANÍA BÁRBARA, resolve, n0 uso de suas

atribuições legâis e dê conloÍrnidade com o arl. 37, dâ Lei Municipal n". 6042011 do

Estatuto do ServidoÍ Público Municipal de Nova Santa Bárbara, de conÍoÍmidade

mm o aÍt. 29 da lei588/2011. Estatuto do ouadro do Mâgistédo.

CONCEDER

AÍl 1o - Concede adicional por tempo de seíviço paía os seguintes servidores:

3599J Adriana de Fáüma Fausüno Rui 
-Adicionalde 

tempo dê seÍviço l112017-

- 

*1olr

3412-1 Aline Campos Gonçâlves Almeida-Adicional de lempo de serviço -1'l/2017-

1"i,
3503-1 Elaine C ristina Ludilk dos Santos-Adicional de tempo de serviço -1 1 i 201 7-

_41%

Art. ? - Esta poíaÍia entra vigor na dala de sua publicação, com eíeito

nos vencimentos de novembro de 2017, revogadas as disposições em contrâío.

Eric Kondo
Prcfeito Municipal

Não há taa data

Náo há publicações para a presenle data.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
ooc!runto 8§siírâio por CerriÍE.do Diglal - NoÍa SaiG
thrâ Prchiúâ Múhrpd: 9556108!000160 - ac sERAsr -
Suâ aúlônE dâê ê lrrldâ d6dê qN wurzado arã'!. dô

Rue: Wdírsdo Bit írcorJÍl de Mo.a.s n'222 - C.núo
Fnê/Fâx (,{3) 326ô8100

E-mâil diíiodrciãl@n$ pí.sov.h.
§vwn.bd@b.

ÍVunicípio de Nova Santa.Bárbara - Paraná
Eric KonCo - Prêfeito

a(l ..:ar;:i 'i24 I'io.,a Sâ|ia Bar!;ifa Paranô Tcrcê fcira.21 dc f,lovcmbrc dc 2317

Diário O cial trônico

Recursos: Secretaria de Administraçã0.

SecÍstaías: SecretaÍia de Administração.

Data de assinaluÍa do lermo de aditivo: 211'11i2017

PoRTARIA N." 119/2017

Nova Sanla BárbaÍa,20 de novembro de 2017.



DiáTioOFICIAI.Parillú (ôldn l22 orm].7 -Ed@Íf 10072 .tJ 05s

MUNtciProDE MÂRrómLrs
Avlso DE LICITAÇÃo . EDITAL Df, To}1AT,A DE PRxcos N. I z2OI7 . PRG
CESSO No 5E5/201? - O Município dc Mei,ópolir .mrér *u Prf.no Msicip.l NNi
&oqu. RG*ui 6.hlc. G .L Comisão Pcm 6r. d. Licirrçio, &.ig.âila pÉ|. Pori[ü
n' 107,2017 d. M .Ê órit d. 2017, to públio sc úieE$ldos, qE .r.ndcm r
rô.1ú a condiçõ.s cxigidÀr p.E c"da$noc.ro, .b .côrdo com . l-ci n' 8.óó6/93 c sr
po.t rilB .lr.u{õ.s, Lêi CmpLàtrmr.r n" !:1,20(ú . .h.6çõd f.iEs Élâ L.i Conple-
mot . Í' l al20l I, r..liaÉ licit ç,o o mod.lidrd. d. TôNô d. P.aü, Dd mDll
p.niciD.éo d. cEptls m gcEl, qúê.ré ôdi. I I d. DEZÊMBRO & 2OI7, às t4:mü
{QUÂRTORZE) hons, 6r.d E bcndo c frvêlop.s de Do.unc 6 d. llsbilirrçà
c ftopos. dc lrcço ao liii.l d.IÕhrt! d6 P..ços n! l!20l7i q@ teD por objdô r
conlrôlásto & .Ep@ p.E cr6u!ãô dc ôbÉ dê @.p.!Jmro sfólúo m CBUQ sôüd
p.vinhl,çeô pôtiêdrics, cn k{h6 & R@ 08 . 

^l.nÉd, 
09. c.úo, @m às roirl d.

5l2E Ír, cdfotu Conrnb.t Rcrls OCU í" 845010,2017, ôtÉÉÉo t 0.aO58G37
- PDs,lm Ple.jalMlÔ UôarÕ. fimdo crEc o Minüríio dr3 Ci.bd€s . o Mu .ipio
d. Müiópolis. dc @rdo côô crenogllmÀ pLnilh! d. wiços c memôíal dBÚirivo
6 *xq rcído ! licibçao & nFo "MENÔR PREÇO GLOBAL". O ideim lúr .lo ab
.@v@ório c *B er6 cúno i ltiipciçnr .l» inEB!&lor p.c e erúiiadô, .
nlnt d.st dálÀ jurÔ à Côhisúo Pmmde .t Liciracõ§. @ PEfdn@ MunEilEl
d. Múiópolis. no hoiítio .!. .xp.di.nt , i. Rr. Sêú, n' 1010, ch Mdjpolis-PR ou no
sirc do MutriclDio: slr.h*iúólis.ôr.!o!.t'r hfonÍaçõês adicionlis, dúúd!§ . csle-
cift.lG dCvêrào s diígi.l6 a Comi.rlo Prlrr1enl. d. Licihaio, no €nd.Êçô úim
í6cioEdo - rdcfw Író) 321fi 100 - .'tuil: tiluijco úueDoi, í,áôEll:.!r e..r bÍ
Müiópol420d.Nov bo & 201?. N.úi Roqú Rd&ni Grld - PÊf.iro M@iciÉl-

,12237nO17

I Mercedes

MUNICIP|o oE MERCEDES - PR
ETÍRATo DE EDITAL oE LICITACÂO

}IODALIOADE TOMADÂ DÉ PREçOS N.O2I12017
TIPO: MEl.rOR PREçO GLOBAL

OBJETO: Conü-âtação dê êmpresa paÍa execuçáo de cisteÍnes ÍuÍais
êm locálidâdes do int6riordo Município dê MêÍcêdes.
PREçO lrÁXfiO: RS 174.716.03 (ceôto e setenra e qLrarío mil,
selêcentos e dêzessêis Íeais ê lrés centavos)
ABERTURA DAs PROPOSTAS: 8g-gC_qg!eE-E9_4e_20.!-Z,riqq9J!I,
nâ sala ds Licilaçôos do Paço Municipal, na Ru3 Or. Oswaldo CÍuz,
555, Centro.
I FoR AçÔEs CoMPLEiIENÍARES: o Editâr complêro ênconrra-se
no §ile !4444.0€@de§rI§0t4[. Dêmais inÍormaçóes enconlÍâm-se á
disposiÉo dos inieíessados, na SecÉtariâ d6 Planeiamento,
AdministíaÉo e Finanças, na PrsÍeitura do Municipio dê Me.c€d8s, da
sêgunda â sêxta íêiía, no horário de atendamenlo ao público: 8:0O às
l2:00h ê 13130h às 17:30h. TelÊíone. (45)3256{000.

M6rcedês - PR,20 dê novembÍo dê 2017-
c!êcl M- Rámbo Lolfl

Pr.Í3itô

112159nO17

I Moreira Sales

I Noua Santo Barbaro

Ávrso DE LICIT CÀo
PREcÁo ELETRôtttco n-' 50/20t7

Ctbjeto: Âqutiçio d. uú! iuDÍciton. uD rolêbo{lq prr. Sarclrrh Mu-
nlclpll de Srúde.
Tipo Meror pr.!o, por trcm.

rrÍcro DA slssÀo DE DISPUTA DE PRf,Ços: lr 09t00tnln do dir
0í!!!01f, por me'o do Pônal CoMPR^SNET amvés do §nê El!:-.r§t!:!o!rr:

PREFEITURA ItU:\tCIPAL DE r-OvA TEBAS
ÂYtso DE LtcITÂçÀo

EDU AL DE c()\coRRÊ\ctÁ \'oor2otT
pRocf DI]lrr\To LTcITA'róRro \' 222l20!?

O Municipio dc Nola Tebas - P. ionâ públi.o quc faÉ realizôr. às 09:00
horâs do dia 27 dc dcaúhro dô oo Ílc 2017. M Arcnida Bclô Hôrizonre n'
ó95. CENTRO cm Noii r.bs . P!@À Bruil, CONCORR0\CIÁ. eb
regimc dc cmpreiud! por pr.ço global lipo R_nor prcço, a peços frxos §

A Pasta TAni;a coú ô itrlêiro eôr do Edit l e sus rcspectivos trEdelos,
adqdos . ,qos, pôd6á scÍ crmiú.L m êd.r.{o &im indicado, no
hoúrio mmcrcirt, ou soli.ns& .tavês do e4áil
Itilrcm@nôlatcbâs.pÍ.côv.br. Inromçõ.s ldiciotrâi§. dúúdss c pcdidos dc
êschrei,mto dcvcÍão $Í cncaoi.h.dos à Comissào dc Licil.çno no

etrdêÍ.çô ou ênil eiro llltrioud6 - TcLtore 4l 1641 1 109.

Nova Tebas, : I Ílc íôvÊmbrc de 201?

Clodôrklo FcÍ,l nd6d6 S.Dms
PÍ.f.no Muicipd

I NouaTebas

113209t2017

1 Palmas

11281312017

I Palotina

SUMULA DE EMISSÃO OE LICENÇÀ DE INSTÀLAçÃO
A empíesa âbeixo torna público que recebêu do IAP
Licençâ de lnstalaÉo para o empreendimênlo á §êgur especificâdo
EMPRESA: Município de Pâloüna
ATMIDADE: clnstrução de lago para lazeí
ENDEREÇO:R 24 dajunho. BaiÍÍD lnteÍla9o6
MUNICIPIO rPalotinã
VALIDADE:01/11/2019

PREFEIIURÂ MUNICIPAL DE MOREIRÂ SALES
EsrÀDo Do PARANÁ
Avrso DE LrcrrÀÇÀo
PÉgÀo Prescncial 058/?01 7
Objdo: S.l.çlo de pmpoí8 vüÚdo r contrrtrçio d! .mPtÉ P.n Prttt.çao
de rêrvlço d! locrçlo d! norrs In4ülo.! pr.. r.rd.qorçlo d. e.tr.d$ s!trdo dê
pa c.rrtgrd.ln em i'!rs rü..b e tr!.t urbrnn do MúÍlciplo d. Mo'?l!. Sdé
RêBim. d. Êx.cuçâo: M..ôÍ prÉço por irem.

Nôvs Dãt ÂbênM: 06 d. da.mbm de 201?. a§ 09h0omin.
l.fotmsõcs Complcmcnla es e Âqúisiçâo dc Edilal pelo fonc: {_1-1512 8103

B!tE4!i!r§lr§i!!h.
Râfâel Bnro do Pndo Prcfeiro Múnlcipal- 

,l1zs51no1t

r-UASG-98545?
Prcço Mtuimo: RJ 3.173,16 (trcs mil, ccnto ê s.teola c três rêâis e dercseis

E&EIA.CeIIlrOrüEl: pod..io scÍ obtida§ 6m honinô d. cxpcdie e É
Frefeitun Municipál dc Nov. Slnt Báóara' silo à Rüa wtlÊldo Bi$cncouí dc

Mo@s n'222, pêlo fonc 43-32óô81m, ou por E-@it lir1]Âüur9!§b.!ri!!.bl
Novt Sútr aÁó6!4 20/ I l/2017
Mae Anlônio dc Asis N@s

PÍêgeim
Pôílriô n" 0E0/201 7

11268912017
112691t2017

Àvlso rrE LICTTAÇÀo

PROCESSô N" r92,20r7

Môdalidad. d6licn.ção: PREcÀo PRESENCIÂL N' 9712017

o Municlpio d. Palmâs, Eíâdo d.' Peí4 âúâvês {b Pl.gcir4 dêsignadã pêlo

DecÍ.ro n'1370n017 dê 23110/201?, D$rclo n'2-l2t/0ó Regulâmêntaçno d,
MôdllidldcPEgão.trin'8.óó6193csutspôslêriores.hcBçôes,t i 10.520,2m2

e su.s drençõe', tom prúI ico âos inteíÊtsâdoê qw n li?rni Prôcesso de licil!Í..o

coüfoÍlÍrc c+ei6caçõ.§ de$c ccílttE.a6 corúiçôes nr.d!§ m EdiDl c serrs rtrcxo6.

DÂTÀ E HoRÀRIo DA LIclrAÇÀo: 09: | 5 do diá 05/ 12,2017i

MODÂLIDÀDE: PREGÃO PRESENCIA!

TIBo DE JULGÂMENTo: MENOR PREçO PoR mM poÍ disput! D rn.íoí
pEço poí qülômclrB rcdado3.

OBJETOI CONTITAIACÂO DE EMPRESA ESPECIÀLIZADA EM TRANS'

PoRTE DE PACIENTES PALMA9CT]RITIBA./CAMPo L{RCO - IDA E VOLTÂ

PÁRÂ ATENDLR AS \TCESSIDADES Do DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

collformc cspsific!çô.§ a.€x.s .o .dilsl

t-ocal plE i ônnrçôês, prolocllo c ôlençÀo do isnamêalo convocllório c s.r§

.rêros: Diüsãô dc UciLsôcs - Av, ClevcltudiÀ n.521 cêít o - Palmss - PR

rêlefonc (4ó) 1263-ru0 - Sire: w.PmÍt-pr.8oebi
Palhss,l3/ll/201?.

DeÊro 1.370/2017
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ESPEC| tE DOS HAAIII DOS
PROGRiTT S^riD€ D^FAMIU )
. ESIADO OO PARANA

COMPOR O
00 MuNrclPro DE

ATLR

AÍUNI!

vr{.OR Rt.OOO,(I)(qtrrr. lr n -IvlcÊÀclr AcdrúÉo r.ó Üaíü í 2rrcaaor!. GdrÉ.9üt d. d- ô
É!.t . ó.(tLb. f mO CcllÍ.it Co.{drüe/Pi

,ott E^xr!{,,a1?
O Pa€FEÍtO rA,ltcf t o€lUtaÍOltÍot{EÍDãR lso. EÉ(b Prrú É

Prefeitura Municipal de'FlCo
PARIE
tztm11
Ét ld Nova R

ó S.úÉa.Ibo lbE F.{o, FLrr
rxlcro oA sEasÀo Í)Ê osruT^ DE PREÇos: à ogÍx)rnh óo oi.

06ri212017. poÍ Ín.io do Po.lrl COIPR^SIIET .lÍrvar do tlt.
hrú,,/rt..õqEll6§qÉrÉ.dr,ror}.-Ll Sô-ÔC5aí.

PÍ.fo LarlrD: R3 3.173,11(ü í1. alo. !.i.írta. d. íÉ5. d.uÉr..
lnt maçôat Coíphírotaírr 9odüao 36í oàais ür ffib rh oç.diüú.

É Haür! tfuú*C ê f,lov. S.ntr Baíb.- rloa hl. t thô ffi.íEíô
fro.u If 222. pdo ,o! 1!31ú&610, o, Fí E{r* li:ípóúdÀroút.
ibv. Súi! 8&tÍâ" 2(yl'lzot 7.

U.lco Àtô.io d.A..fa Xul't - PírgóLo. M r'0t&lot7

Àvso oE r.EnaçÀD pREGÁo ErErRôaü@ rr sü2or7
Ofiab: CútÍr{.o d. aúüçaa ô hfr( i-. ú. ó ãd6 rffi

Dâ S-arf.b rfrf+.Iôr.üHSod.t-IhaUisDíF, Fí1o5.
REC€8I|€NÍO DA§ Pf,ffiTAS: ôs 8rfrr b A AítÃ17 b

'lr§lrü do úr 6112f2017.
AAERnn DASPROPO§T §: rb l3úür a.laÉ&rhóod.6rÍ212017.

I{lcro DÀsÉssÀô DE ospuÍA0€ pRÉços: r lalürh óo ô Gl'22017.
LOC^L ibr.bl.dg.h.'â...$5.edolEH.làÉ.C

PÍríDíürE:Rj 13lGüO(lE rartlrlts.Erb.(üríqÉl
h6íraça- Cdrd..irarr Dodrt r ü r! ffi ô.4lÍía

ír.Êí.rr.lr**,ailtb.§Íaa8rnl.r5àÊ!tffi m.íEúÔ
re.Ê n' zz.9.b h.l. a$326{t0, FErÍ* li(iÉàd.b!§-L or n b
-!r!!ÚL!úrqúL rà.StLlt!Ír,20rr1/:017.

5fto ÀÍar*o d. 
^r.L 

l.|Ir. - Pr.iaLo - Pqt .L n' 080:1017

exTRAro f rÉRrc A!ínlro ao col{lR^Ío )t' 06li:loí!
REF. TdrÉ ú. Pí€ço. n'üEJi20l3.
Cdffi lA.rilÍbd. rbv. SrüS$..]
CdiTÉ E(xTPIAllO ESIEIALIDÀ
Oricrc.!b.nâorEfrif,.rbôrlEd.s.D&caíbd6Sii!írú,rn

nrütooai.qóEq5úÔfuaEqi'.IúS5arr t5.'.
cúrtôobht ll llü2ot3
'rdiÉd.Pr.2o: gO(rE ir.)(-ôF.roúigfr.a,o,!.i.,.a4 18/Ir2nO18.
R6rar Saar*,.óaâaffiaÉÀ
SEdrrÉ.: S.crlllb rl^úúürÉd
D.rrd. aiEür! óâ rrÍrD.I dvo: ãrl1l2o17

,otÍ BA t{-. tt*201,
OPRErEITOT&t{ClnLEt€lA$l{IA8ÁnA RArEol\ô,rEr§(btr5

.rür00.. qÊ! c ô dffi rdlr o rL 37. (h t.llrr.íd Íf.loar201l
a E$.à- rro Sdlito. & rf.rid!.r ó !aor. Sía BlE. d.
dídlrid&c.rtlort 20raI5lúr:l0l1. E,-r5óOjoôfaagffi .

COTrcEER

^rt 
t.-CdEd.fu F.hTod.!ã\ilFFrÉigih..üyibt-

:60*r rdlrr. d. ÍaÚt. FrÉn Ri**iÍlJ óhprb!.rvt! -1112017

:rr2-l ,ú. C-ttG GqI.rrE Á5ribâ.Í.ira ô E F d. rlip -
tr20rrr 1t

S&1 E:. Oirt ufl ô. SÚbrb.l ô ErTo ib sríD -
túúu+1Í

^rt?-ElE*rt 
ú- É rh ô 3r Faai.f& (ardú rE

rür.lí-rôôíúúÊôô?ü7,rü,úgdarr.dn al9b.rrcdSítr
tba Sdlr Eltú1ã,rb rErúüD(b a)í?.
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Pregão Eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/liwe/pregao/Declaracao_Ciencia_Ed...

DECLARAçÃO

Pregão eletrônico 50l2OL7 UASG 9a5457

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que
cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão n0 50/2017 da UASG
985457 - PREF. I4UN. DE NOVA SANTA BARBARA ,

CNPJ: 07-237.006/0001-26. GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR

Jundiai, 05 de Dezembro de 2017.

E Ifl,Frimir ü

H RelôlóÍio

053

ldel 0611212017 1504



Pregão Eletrônico

DECLARÁçÃO ME/ EPPlCooperativa

Pregão eletrônico 50l2OL7 UASG 9a5457

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o llmite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no
Art, 30 da Lei Complementar no 123, dê 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

CNPJ: 03.6ss.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA - ME

05 de Dezembro de 2017.
E lr,lgrrmir ü

E Rciitório

https ://www.comprasnet-gov.brfl iwe/pregao/DeclamcaoME.asp?pr...

053

ldel 0611212017 l5:04



Pregão Eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?pr...

DECLÂRAçÃO ME/EPPlCooperativa

Pregão eletrônico 50l2OL7 UASG 9a5457

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite dê faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no
Art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

CNPJ: 01.259.682/0001-14 - FA LIMA INFORMATICA - EPP

06 de Dezembro de 2017.
E" Imorimrr o

EP Reiôtório

cEc

ldel 0611712017 15:04



Pregão Eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/l ivre/pregao/DeclaracaoME.asp?pr...

DECLARAçÃO ME/ EPP/Cooperativa

Pregão eletrônico 50l2OL7 UASG 945457

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no
Art- 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

CNPJ: 16.814.562/0001-09 - CALEBE CABRAL DA COSTA - ME

06 de Dezembro de 2017.
/ã ImDrimii oÉt Rcirtóric

I

- s1

ldel 06/12,2017'15:04



Pregão Eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?pr...

DECLARAçÃO ME/EPPlCooperativa

Pregão êletrônico SOlzOtT UASG 9a5457

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no
Art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

CNPJ: 28-467.296 /O00L-74 - PAWTEC BRASIL EIRELI - ME

05 de Dezembro de 2017.

ã Reinr ório

lde I O6/l2l20l'1 l5:04
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COMPRASNET. O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co u

985457_502017 .3375 .4356 .653840

GovERNo Do EsrADo Do PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE I'IOVA SINTA gÁNAERA PN

As 09:00 horas do dia 06 de dezembío de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Ór9ão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaraa nô 080/2017 de 07106/2017, em atendimento às
disposições contidas na Lei no 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no 5.450 de 31 de maio de 2005,
referente ao Processo no lO42Ol7, pa? rcalizar os procedimentos relativos ao Pregão no 00050/2017, Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de uma impressora e um notebook, para Secretaria Municipal de Saúde. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Itemi 1
DGscriçáor IMPRESSORA LASER
Descrlção Complementar: IMPRESSORA fesfn UOttOCnOmÁlCA 26PPM, resotução 6OOX6OODPI, conexão usb
2.0, rede ethernet 10/100, impressão em frente e verso automática, 127 volts, tecnologia auto on/off, bandeja p/
250 Íolhas, toner e cabo USB inclusos
Tratamento Diferenciado! Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Apllcabilidadê Dêcreto 7174: Não
Âplicabilidade Margem de Prêfêrência: Não

Quantldade: 1 Unidade de fornecimênto: UN
Valor €stimado: Rl 1.261,8300 Situaçãor Aceito e Habilitado

Acêito para: GTEC COI4ERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR" pelo melhor lancê de R$
1.102,0100.

Itemr 2
Descrição: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
Descriçáo Complsmentari NOTEBOOK NA COR PRETO COM PROCESSADOR 3.1 GHZ 3MB UrUóUe CeCne.
MEMoRIA RÂM DE 4GB Trpo oonc - rnrquÊruoA 2133 NíHz ExpANsIVEL ATE 20c8. Drsco RrcrDo DE 1 rB
(5400 RPM).TELA 15.6', LED HD C/ ANTTREFLEXO, RESOLUÇÃO r92O X 1080. PLACA DE ViDEO INTEGRADA AO
pRocEssADoR. REDE WIRELESS pADRÃo 802.r1 g/c/N/Ac. REDE GTGABTTE 10/100/1000. BLUETooTH 4.0.
wEBcAM HD coM HDR r2aox72o. TECLADo pADÃo UBNT2 coM NUMERTCo TNTEGRADo.I poRTA usB 3.0
ENERGIZADA. 2 poRTAS usB 2.0. 1 poRTA usB 3.1 Tlpo-c. 1 5AÍDA HDt*lt coM supoRÍE HDcp. 1 LEIToR DE

cARTÃo sD.LEIToR DE cARTÕEs LErroR DE cARTÃo sD. BATERIA 4 cELULAs coM AUToNoMTA oe arÉ z nonas
DE USO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçâo Exclusiva de ME/EPP
Aplicabllldãdê Decreto 7u4: Não
Apllcabllidade Hargem de Prêfêrência: Não
Quantidade: 1 Unldade de fornecimentor UN

V.lor estimado: Rl 1.911,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito parar PAWTEC BRÁSIL EIREU - ME, pelo melhor lance de R$ 1,911,3300

Histórico
Item: 1- IMPRESSORA LASER

Propostas Pãrtlcipàrém deste ltem as empresas abalxo relaclonada§, com suôs respectivas propostas.
(As propostas com * na fÍente forám desclôsslficadas pelo pregoeko)

cNpJ/cpF Fornecedor ,,??Éi, ,3rt"li,rtf,oo, Quantiaaae valor unlt. valor clobal T['í:f,l'
07.237.006/0001-26 GTEC Sim Slm 1 R$ 1.261,0000 R$ 1.261,0000 O5/|2/2OL7

COMERCIO DE 16:00:40
EQUIPAMENTO
E

SUPRIMENTOS
PARA PAPEI.ÁR

I de5 06/1212017 l5:01

Ata de Realiração do Pregão Eletrônico
No 00050/2017



COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

16.814.562l0001-09

03.655.629l0001-68

01.259.682/0001-14

1âncê3 (Ob6: lânces com * na fiente forám exaluídos pelo pregoelro)

Valor do Lance CI{PJICPF

R$ 3.000,0000 01.259.682/0001-14

R$ 2.500,0000 03.655.629/0001-68

R$ 2.000,0000 16.814.562/0001-09

https ://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata,/ata3.asp?co_u

8EiMarcâ: Xerox Impressora [,as
Fabricante: XEROX
Iqodeb / Vêrsão: Xeror Impressora Làser l'lono A4 phãser 3260 - ate 2
Des(,lção Dêtahada do Obrêto OÍêitado: Xerox Írnpressora lâsêr Mono A4 phaser 3260 - ate 29ppm.
Processador 600MHz, 256M8 RÁM, 250 folhôs (USB/Rede/Wi-FD PRAZO DE ENTREGA 5 DIAS - GARANTIÂ 12
M ESES

CALEBE Sim Sim I R$ 2-000,0000 R$ 2.000,0000 o6/t2/2ot?
CABRAL DA 00:57:26
COSTA - ME

ilârEa: l€xmark
Fabrkante: lexmark
Modêb / Vê.são: ms41sdn 40ppÍn
Dês.riÉo Detâlh.da do ObJêto Otêrtado: ímpressorá bser mono lexmaÍk ms415dn 4oppm especificações
técncasr tecnologia de impressão: laser monocromátlca tamanho do grupo de trabalho: gÍupo de trabalho
pequeno vEor com tela sênsível ao toque: não ctclo de trêbalho mensal: IOO.OOO páginas mês tela: tela
colorida lcd de 2,4 polegadas (6 cm) velocldade de jmpressão (cârta, preto): até 40 ppm (páginas por
mlôuto)6 velocidade de lmpressão (carta, preto)t duplex até 18 ppm6 velocldade de hpressão (a4, preto):
até 38 ppm (páginâs por mlnuto)6 velocidade de lmpressão (a4, preto): até 16 ppm6 tempo paÍa a primeara
página (preto): apenas 6.5 segundos lmpressão em frente ê verso (duplex): duplex jntegíêdo resolução de
impressSo. preto1200 image qúàllty 1200 x 1200 dpl 2400 image quality 600 x 600 dpi píocessâdor duât
core. 800 mhz memória, padrão: 256 mb memória, máxima: 256 mb dbco úido: não disponível sistemas
opeiâcbnais apple suportadosi apple os x (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) sbtemâs operêcionab ltnux
suportados suse linux eateíprise server 10, 11 suse hnux enterpíise desktop 10, 11 red flag linur desktop 6.0
linpus linlD( desktop 9.6 deblan gnu/linux 5.0, 6.0 red hat enterprise linut ws 4.0, 5.0, 6.0 ubuntu 11.04, 11.10,
12.04, l2.lo opensuse 11.3, 11.4, 12.1, 12.2 pclinuxos 2011 miírt 9, 10, 11, 12. 13 fedora 16, 17, 18
Garantia 3 anos

S & K Sim Sim 1 R$ 2.500,0000 R$ 2.500,0000 05/l2l2lt7
INFORMATICA 11:33:56
LTDA . ME

!.larce: EROTHER
FabTbnte: BROTHER
l.lodeb / Versãor Hl.L2360DW
De§cÍiFo D.tah.dô do obrêto OíêÊado: IMPRESSoRA BRoTHER LASER MONO - HLL2360DW Fabncante:
EROTHER Categoria: I SER Part Number: HLL2360DW Gaiântia: 12 Meses Descrkão Íécnica: IMPRESSORA
BROTHER LASER MONO HL-UI360DW Â Brother HL-12360DW é uma impressora laser monocromátlca
conffável para uso doméstlco ou pequeno escritório, Esta lmpressorê compàcta com uma bandeJà de
câpackladê pârà até 250 folhas conecta com facilldade através de redes wlreless, Ethemet, ou Hl-Speed IJSB
2.0 ê imprime documentos em preto e branco bem definuo em até 30ppm. Imprime a paÍtlr de disposltlvos
móveb compatíveb com sua rede sem fio. Impr€ssão duplex aúomáttô ajuda a economizar papel. Garantla
limltada de 1 ãno. ESPECIFICAçõES IMPRESSÂO Capacidade de Saída do Papel: 1OO folhas Íecnologla de
Impressão: Laser Eetrofotográfrco Velocldàde Maxima em Preto (ppm): Áté 30 ppm Resolução (máxima) em
dpi: Até 2400 x 600 dpl Duplex: Slm Càpacldade dô Bandeja de Papeli 250 folhas Resolução máxama 2400 x
600 dpi Velocadade máxima em preto até 30 ppm Tempo de IÍnpressão da Primeira Página: Menos de 8,5
segundos Configuráção de Impressão: Eronomla de toner, impressão N em 1, marcã d'ágúa, impressão de
pôster, lmpressão cle documentos de identdade, perfrs de lmpressão, perfu de impressão personallzados,
impressão de folhetos ótimo custo/beneátio e ldeal pará êscritórbs e pequenos gÍlrpos de trdbalho PAPEL

Tipos de papel comum, lino, espesso, mats espesso, .ecrclado, bond, ethuetas e envelop€s Volume Mátlmo de
Ciclo Mensal: 10.000 pághas. Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas Íamanhos do Papel: A5 até Oftio
Gramatur. de Papel: Bandeja padrão 60 a 105 g/m, EÍtrada manual 60 a 163 9/m, CARTUCHo DE

REPOSIçAO TN2370 CaÍtucho de toner de rcndimeíto padrão (aproximadamente 2600 páginas) TN2340
Cartucho de toner de rendimento padrão (aproxlmâdômênte 1200 páginàs) DR2340 Unilade do Cllindro com
rendimento aproximac,o de 12.000 páglnôs em ôcordo com o ISO/IEC 19752 (Carta/A4) Modo Toner Save:
Slm CONECTMDADE CorÉxão USB 2,0 de alta velocidade e Wlrêless Emulação: PCL6 Píocessâdor: 266 MHz
Sistemas Operacbnais Compntíveb: whdorvs @; Mâc @ MemórÉ Pàdrão: 32 MB Memória Opcional:Não
Interfàces: USB de alta vebcidade, Ethemet, Wiretess A,2.l1blgln. Compatibilúade c/ Disposltlvos Móveisl
AiíPrint, Googh Cloud Print, Brother lPÍint&Scàn, Cortado Workplace, Wi-Fi Dired@ ENERGIA Consumo de
Eneryiã:Printing / Standy-by / Sleep: 468W / 58w / 0.8w CeÊifEação Énergy Star: Sim DIMENSõES E PESO

Dimensões do Equipamento com càbai 44,2 x 28,7 x 50,3 cm Dimensões do Equlpamênto sem càixa: 36,6 x
36,1 x 18,3 cm Peso do Equlpamento sem carra: 6,8 kg Peso do Equipamento com caka: 7,9 kg GAMNTIA
Umtada de 1 ano

FA LIMA Sim Sim 1 R$ 3.000,0000 R$ 3.000,0000 06/12/2077
INFORMATICA 08:42:30
- EPP

Harca: XEROX
Fabrbnte: XEROX
Hodeb / vêrsão: xEROx
Desqlção Det.lh.d. do obrêto Ot rtado: IMPRESSORA LÂSER MoNocRoMÁTICA 26PPM, resolução
600x600DPt, conexão Usb 2.0, rede ethemet 10/100, impressão em frente e veíso aLtomática, 127 volts,
tecnologla auto orvofi, bôndejô p/ 250 fohas, toner e câbo IJSB inckEos

Data/Hora Registro
06/ l2/2O1.7 09 tOOt27. 203

06l 12/2017 09:00:27:203

06l 12/2017 09:00:27:203

2de5 06/1212017 15:01
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8sr
R$ 1.261,0000

R$ 1.126,9000

R$ 1.124,8600

R$ 1.124,8700

R$ 1.124,8500

R$ 1.124,2400

R$ 1.124,2300

R$ 1.124,0300

R$ 1.124,0200

R$ 1.123,3800

R$ 1.122,0000

R$ 1.121,3000

R$ 1.123.3700

R$ 1.130,0000

R$ 1.121,2900

R$ 1.119.1800

R$ 1.120,0000

R$ 1.117,0000

R$ 1.115.3000

R$ 1.121,0000

R$ 1.113,0000

R$ 1.112,1500

R$ 1.110,0000

R$ 1.109,3000

R$ 1.107,0000

R$ 1.104,3000

R$ 1.103,0000

R9 1.102,0100

07.237.006/0001-26
16.814.s6210001-09

07.237.006/000I-26

16.814.562/0001-09

16.814.562/0001-09

07.237.006/000I-26
16.814.562/0001-09

07.237.OO6{OOOL-26

16.814.562/0001-09

o7.237.006/000I-26
01.259.682/0001-14

07.237.006/0001-26

16.814.562/0001-09

03.655.629/0001-68

16.814.562/0001-09

o7.237.OO6IOOOL-26

01.259.682/0001-14

01.259.682/0001-14

07.237.006/0001-26

16.814.562/0001-09

01.259.682/0001-14

07.237.0061OO0t-26

01.259.682/0001-14

o7.237.006/000I-26

01.259.682/0001-14

07.237.OO6|OOOL-26

01.259.682/0001-14

07.237.OO6(OOOL-26

06/1212017

06/t2l2ot7
06/t2l2ot7
06/L2l2OL7

06/L2l2Or7
06/12/2017

06lt2/2077
06/ t2/2Ot7
06/ r2/2ot7
06/ r2/20t7
06/ r2l2ot7
06112/20t7

06/ L2/2017

06lL2/20L7

06/12/20L7

06/t2l2oL7
06/ L2/20L7

06/12/20L7

06/!2l2Ot7
06/ 12l2OL7

06/ 12/2077

06/ 12/20t7

06/12/20L7

06/12/2017

06/ 12/20t7

06/ 12/20L7

06112/2Or7

06112/2OL7

09:00:27:203
09:19:11:597

09:19:14:960
09:19:39:353

09:20:14:820
09:20:18:180

09:20:38:010

09:20:41:323

09:21:13:520

09'.21| 16t7 43

09:21:50:833

09:21:53:960

09:21:56:837

09:22:08:940

09'.22123 | 547

09i22t26i67O

09'.221321737

09:22:58:230

09:23:01:450
09:23:33:583

09:26:18:700

09i26t2li937
09:26:43:210

09 126:461587

09:28:47:610

09:28:50:987

09:38:00:960

09:38:04:490

Oata/Hora
Registro

Eventos do ltem
Evento

Aberto

Iminência de
Encerramento

Encerrado

Data

06/ 12/2OL7
09:00:50

06/ 12/2017
09: 12:41

06/72/20t7
09:43:03

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

obsêrvações

Item aberto

Batida iminente. Data/hora iminência I 06/12/2017 09t17.41,

Item encerrado

Convocado para envio de anexo o Fornecedor GTEC COMERCIO DE
EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR, CNPJ/CPF:
07.237.006|000I-26.
Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GTEC COMERCIO
DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR, CNP]/CPF:
07.237.006/000|-26.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GTEC COMERCIo DE EQUIPAMENTO
E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR, CNPI/CPF: 07.237.006/0001-26, pelo mêlhor
lance de R$ 1.102,0100.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

Encêrramênto do prazo
de Convocação - Anexo

Aceite

Habilitado

Item: 2 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

06/t2/2017
09:45:31

06/12/20t7
10:52:45

06/12/20tl
11 :53:32

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GTEC COMERCIO DE
"".'.'.i'.'.\:' EeurpAMENTo E supRIMENTos PARA PAPELAR - CNPJ/CPF:

07.237 .OO61OOOL-26

Í{áo existem intençõês de rêcurso para o itcm

Propostas Participardm deste Ítem as empresas abaixo relacionôdôs, com suas respectivas propostas
(As propostas com . na frente foram desclassifrcadas pêlo pregoeiro)

cNpJ/cpF Fornecedor ,?t[Ê" ,rortflt#âoop Quantidade varor unit.

3de5

valor clobal

06/12/20]17 l5:01


