
PREFEITURA MUNICIPAL
001NOVA SANTA BARBARA

mffiEh$eEAEe*WmP
Processo Administrativo n." 7 12017

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de recapagem de
pneus.

DATA DA ABERTURA: Dia 1710212017, às 14:00 horas.

DOTAÇÃO:

VALOR wtÁXlrrlo:
duzentos reais).

R$ 45.200,00 (quarenta e cinco mil e

Rua Watfredo Bitten@urt de Moraes. zzz,ÍeleÍone - 43.3266-810O - C.N.P.J, N." 95 561.080/000í-60

E-mail: licitaçao@nsb.or.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

DoTAÇÓES
ExercÍcio
da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da
fonte

2017 660 05.00í.15. í 22.0100.20í 0 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 b/u 05.001.15.122.01 00.201 0 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 730 05.001.1 5.122.01 00.201 0

2017 740 05.001.1 5.122.01 00.201 0 504 3.3.90.39.00.00 Eó Exercicio
2017 1370 05.003.20.608 .021 0.2016
2017 1390 05.003.20.608 .021 0.201 6 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

lo ls.s.so.39.oo.oolDo Exercício

lo la.e.s0.30.0o.oolDo Exercício
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coRRESpoNoÊt{cn TNTERNA N. 005/201 7

DE - SEcRETARIA DE oBRAS, Do TRABALHo r cenaçÂo oe
EMPREGOS.

PARA: SETOR Oe ltCtraÇÔeS

Venho por meio desta, encaminhar a previsão de gastos com recapagens de
pneus de veículos e máquinas da municipalidade, para o período de 12 meses,
conforme anexo, para a manutenção da frota municipa!.

Sendo o que se apresenta para c momento

Atenciosamente,

41

z+

Lucio Alberto dos Reis
Secretário de Obras, do Trabalho e Geraçâo de Empregos

Rua Walfi'edo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, @ 4i.:\266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsh irr'.sov.br - www.nsb.pl€9!=b!

Nova Santa Bárbara, 17 de janeiro de 2017.
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PREEEITURA MUNTCIPAL
NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀBA

PLANILHA DE PESOUISA DE PRECOS

003

Ordem Discriminação do bem(ns) ou serviço(s) Quantidade
01 Recapagem de Pneu í000 x 20 radial Borrachudo,

utilizado no caminhão M. B. ATRON 2729 Placa
AYF-3768.

12

02 Recapagem de Pneu 900 x 20 radial Borrachudo,
utilizado nos caminhões Ford 1319 Placa AYI-7427,
Ford 1317 Placa A50-6358, F12000 Placa AIM-
2667, M. b. 'l 113 Plae,a ACO-1174.

24

03 Recapagem de Pneu 1400x24, utilizado na Moto
Niveladora Caterpillar PAC.

08

04 Recapagem de Pneu 17.5x24, utilizado na

Komatsu WA200 e Komatsu WA200-5.
08

05 Recapagem de Pneu 23.1 x 30, utilizado no Trator
292.

02

06 02

07 Recapagem de Pneu 18.4 x 30, utilizado no Trator
Valmet 785.

02

08 Recapagem de Pneu 7.50 x 16, utilizado no Trator
Valmet 785.

Recapagem de Pneu 14.9 x 30, utilizado no Trator
292.

02
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVÀ SÀITT.À BáRBÀRÀ

PLANILHA DE ISA DE PRECOS

Solicitamos de Vossa Senhoria, a indicação de preço(s) do(s)
sêguinte(s) item(ns):

Teleúone:(.rS) aoaq-c1quli, f f «41 3,o91 - 36qL

Endereço:fi Amecra fl,sceccah n\ih:e -TÂo\L -.sà3 .]q

CNPJ/CPF: )J.6o>.t a4 lqoot -Oo

Assinaturaecarimbo com CNPJ

Àv. lÍalfredo Bittencôurt dê Moraês n" 222, Fone/Eax (043) 3266-
8100 - cNP., N," 95.561.080/000I-60 - E-nail: pmnsbênsb.pr.gov.br -

Orde
m

Discriminagão do bem(ne) ou
serviço(e)

Quantidad
e

Preço
unitário

Preço
total

01 Recapagem de Pneu 1000 x 20 radial
Borrachudo, utilizado no caminhão M.
B. ATRON 2729 Placa AYF-3768.

'12 3&p
4.'s@ot

02

dw,
Recapagem de Pneu 900 x 20 radial
Bonachudo, utilizado nos caminhÕes
Ford 1319 Placa AM-7427, Ford 1317
Placa 4SO4358, F'12000 Placa AIM-
2667, M. b. 1113 Placa AGO-1174.

24

wp
03 Recapagem de Pneu 14O0x24,

utilizado na Moto Niveladora Caterpillar
PAC.

08

lla,o
ú4* Recapagem de Pneu 17.5x24,

utilizado na Komatsu WA200 e
Komatsu WA 200-5. l\ 5XZ5 lq ao

08

ItJ{qor
02

z3@d §EeP05 Recapagem de Pneu 23.1 x 30,

úilizado no Trator 292.
02

I l@po z?.@,4
06.t Recapagem de Pneu 14.9x$ > 6

utilizado no Trator 292.

340,e07 Recapagem de Pneu 18.4 x 30,

utilizado no Trator Valmet 785.
02 lgu,o

s'60,@02 Lga@ft
2So-cpL'

08

Nova Santa Bárbara - Paraná.

Í)ade do orpoonenb:

Nome: üLo:tco) g6"r1ç6c rQ e íLcc nloé-.'e ^r 
s §É

LH3o'é"

Recapagem de Pneu 7.50 x 16,

úilizado no TratorValrnet 785.



PREFE]TURA MUNICIPAL
NovA sÀltlrA gáRBARÀ

Home: (L , { prn,o - Ut-ül§-, ro§ffr Gr. pruru &r*!.!.
Telefone: (tl3) 3Ja5 - J343

00s

PLAN ILHA DE PESQUISA DE PRECOS

Solicitamos de Vossa Senhoria, a indicação de preço(s) do(s)
seguinte(s) item(ns):

Orde
m

Discriminação do bem(ns) ou
serviço(s)

Quanüdad
e

Preço
unitário

Preço
total

01 Recapagem de Pneu 1000 x 20 radial
Borrachudo, utilizado no caminháo M.

B. ATRON 2729 Placa AYF-3768.

12

tiq=, oi) 5 3qo,o,:

02 Recapagem de Pneu 900 x 20 radial
Borrachudo, utilizado nos caminhões
Ford 1 31 9 Placa AYI-7 427, F ord 1317
Placa A50-6358, F12000 Placa AIM-
2667, M. b. 1113 PlacaACO-1 174.

24

tlL.lo,& 19.lbo,ü

03 Recapagem de Pneu 1400x24,
utilizado na Moto Niveladora Caterpillar
PAC.

08
lSgOPÚ I l. 12Útoo

Recapagem de Pneu 17.5x24,
utilizado na Komatsu WA200 e
Komatsu WA 200-5.

08

t+i0 ptJ 1V o(0,00

05 Recapagem de Pneu 23.1 x 30,
utilizado no Trator 292.

02 {-io}5,0, I./5orol
06 Recapagem de Pneu 14.9 x 30,

utilizado no Trator 292.
02

ti-leJ,00 ?,.$)q'oo
07 Recapagem de Pneu 18.4 x 30,

utilizado no Trator Valmet 785.

02
l(ós,oo 3 )jqa)

Recapagem de Pneu 7.50 x 16,

utilizado no Trator Valmet 785.
02

!Z[,oo 61G,,co

Dados do proponente:

Endereço: 'Qm. m ú§o prix*e , BR:6q ' }(rn i6o 0smbt - Po

cNpJ/cpF: rs 6q t ozolooo,f Ts.oqt.ogo/0001-3?
A&ZI'NEUS.SE

LI! PNEUS EI
RVrÇos E CoM
iRELI . ME.

r,lirto PItroIo- 8R 369 , vtr. tM 166

L ,t0. !ÂxrA Aott tot _ ct, 86192.t70
ÂMBE- PRC

Av. watfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Eone/Eax (043) 3266-
8100 - CNPJ N." 95.561.080/0001-60 - E-mail: pmnsbGnsb. pr. gov. br -
Nova Santa Bárbara - Paraná.
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PREFEITURA MUNICIPAL
NovA sÀrcrA BáRBàRÀ

PLANILHA DE PESQUISA DE PRECOS

Solicitamos de Vossa Senhoria, a indicaçáo de preço(s) do(s)
seguinte(s) item(ns):

Dados do proponente:

ttome: Vrrfi0- a*l*Á,tÂ!, Dldo,
Tetefone: (,lt) ea.Sa tqos

Endereço: QO.. mdlB?rr*ds.qt6o U§mhr -PÜ

l:! 006

CNPJ/CPF: JIOqL{ ]-Cq Tt,o++,zq+Nrru.sT
VITTA COMERCIAL LTDA.

ROD. Mfl.ro P€trolo. 8n 359, grto
r ,0. SANIÂ ADE|ÂtDt. cfP86l92.1ml- cAlrRE- pR ---J

i-qtu

Av. llalfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Fone/Eax (043) 3266-
8100 - CNPJ N." 95.561.080/0001-60 - E-mai]-: prnnsbGnsb, pr. gov. br -

m
Discriminação do bem(ns) ou

serviço(s)
Quantidad

e
Preço

unitário
Preço
total

0'1 Recapagem de Pneu í000 x 20 radial
Bonachudo, utilizado no caminhão M.

B. ATRON 2729 Placa AYF-3768.

12

i$ 4l:,oo 5.lJoro0

02 Recapagem de Pneu 900 x 20 radial
Borrachudo, utilizado nos caminhões
Ford 1319 Placa AY17427, Ford 1317
Placa A50-6358, F12000 Placa AIM-
2667, M. b. 1113 Placa ACO-1174.

24

Ê$Qrs,m /o. tô,@

08

[$ laqÀo lO qttorÔ

04 Recapagem de Pneu 17.5x24,
utilizado na Komatsu WA200 e
Komatsu WA 200-5.

Qç ltt dê,a) ü"Atü@
05 Recapagem de Pneu 23.1 x 30,

utilizado no T rator 292.
02

P3 oeqa; 6.o70,oo
06 Recapagem de Pneu 14.9 x 30,

utilizado no Trator 292.
02

Rà lt{ú6,0d eqtçpo
07 Recapagem de Pneu 18.4 x 30,

utilizado no Trator Valmet 785.

02
B4 6e),ü) ?.r.qu,oo

08 Recapagem de Pneu 7.50 x 16,

utilizado no Trator Valmet 785.

02
RS 3tr,* bJôtq

Nova Santa Bárbara - Paraná.

Assinatura e carimbo com CNPJ

Orde

03 Recapagem de Pneu 1400x24,
utilizado na Moto Niveladora Caterpillar
PAC.

08



PREEEITURA MUNICIPAL
NOVÀ SA}ITA BáRBÀRÀ

PLANILHA DE PESQUISA DE PRECOS

Solicitamos de Vossa Senhoria, a indicação de preço(s) do(s)
seguinte(s) item(ns):

ruome: fnqíhcu {uaopcOo.o dr 4rrur» h}do,
Telefone: (tq) 5q lS'460a,

Endereço: ap§. . Oorrgcos-cttt-

CNPJ/CPF: J3.q63 Os3 mr'03 rzs,sos.oss/ooo1-oT

007

fto tU-rc eor«r.o, slu" qorllra SP

Assinatura e cari com CNPJ

MARILIA !.I.,,i PADORA DE PNEUS
;. i,A. - EPP

R00. coIrAxDANTI.loÃ0 t6Etto B mos,5/$

I 
ÍM +13 5 ' PQ. DAS liloÚtsln|Âs ' CtP rrsl$7m .t_ MÁRiLtA- sp J

Av. Ilalfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Fone/Fax (043) 3266-
8100 - CNPJ N." 95.56L.080/0001-60 - E-mail: pnnsb@nsb. pr, gov. br -

Orde
m

Discriminação do bem(ns) ou
serviço(s)

Quantidad
ê

Preço
unitário

Preço
total

01 Recapagem de Pneu 1000 x 20 radial
Borrachudo, utilizado no caminhão M.

B. ATRON 2729 Placa AYF-3768.

12

+55,U 5.4oo,tlo

02 Recapagem de Pneu 900 x 20 radial
Borrachudo, utilizado nos caminhões
Ford 1 319 Placa AVI-7427 , Ford 1317
Placa A50-6358, F12000 Placa AIM-
2667,M. b. 1113 PlacaACO-1 174.

24

\40,0o
l0 Suo,o0

03 Recapagem de Pneu 1400x24,
utilizado na Moto Niveladora Caterpillar
PAC.

08

\1'toroo /{ 04r,CI

04 Recapagem de Pneu 17 .5 x 24,
utilizado na Komatsu W4200 e
Komatsu WA 200-5.

08

t7t500 13.l00,od

05 Recapagem de Pneu 23.1 x 30,
utilizado no Trator 292. 4OS0,OO g 436,0c

06 Recapagem de Pneu 14.9 x 30,
utilizado no T rator 292.

02
l+q1,4) Z gç6PÚ

07 Recapagem de Pneu 18.4 x 30,

utilizado no Trator Valmet 785.

02
iÍKÚ,óo 3 )rla,A

08 Recapagem de Pneu 7.50 x 16,

utilizado no Trator Valmet 785.

02
33o,oo 660ta0

Nova Santa Bárbara - Paraná.

Dados do proponente:

t{,rY\{

02





PREFEITURA MUN]CIPAL
NO\TÀ SÀNTA BáRBÀ§À

PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos de Vossa Senhoria, a indicação de preço(s) do(s)
seguinte(s) item(ns):

Dados do proponente:

Nome:Renocap Renovadora de pneus, Comercio e Serviços Ltda.

Telefone: (43)3254-101 0

Endereço:Rua Antonio rasteiro Fillí6

CNPJ/CPF:04.864.639/0001 -76

RENOCAP

Assinatu

400 c :-r*

ttr..

CNPJ

Àv, t{al-fredo Bittencourt of ,ot.." \'n' 222, Fone/Fax (043) 3266-
81OO - CNPJ N'o 95'561'080/0001-60 - E-maiI: pmnsbGnsb. pr - gov ' br -

Orde
m

Discriminação do bem(ns) ou
serviço(s)

Quentided
e

Preço
unitário

Preço
total

01 Recapagem de Pneu 1000 x 20 radial
Borrachudo, utilizado no caminhão M.

B. ATRON 2729 Placa AYF-3768.

12 540,00 6.480,00

02 Recapagem de.Pneu 900 x 20 radial
Borrachudo, utilizado nos caminhões
Ford 13'19 Placa AVl7427, Ford 1317
Placa A50-6358, F12000 Placa AIM-
2667, M. b. 1113 PlacaACO-1174.

24 460,00 11.040,00

03 Recapagem de Pneu 1400 x 24,
utilizado na Moto Niveladora Caterpillar
PAC.

04 Recapagem de Pneu 17 .5 x24,
utilizado na Komatsu W4200 e
Komatsu WA 200-5.

08

05 Recapagem de Pneu 23.1 x 30,

utilizado no Trator 292.

06 Recapagem de Pneu 14.9 x 30,

utilizado no Trator 292.
02

07 Recapagem de Pneu 18.4 x 30,

utilizado no Trator Valmet 785.

08 Recapagem de Pneu 7.50 x 16,

utilizado no Trator Valmet 785.

02 260,00 520,00

Nova Santa Bárbarô - Paraná.

003

I
I

OB

02

02

I

DC



009

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara 2710112017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pelo Sr. Lucio Alberto dos Reis, Secretário de Obras, Trabalho e Geração de
Emprego, solicitando a contratação de empresa para prestação de serviços de
recapagem de pneus de caminhões e máquinas pesadas, para que sejam tomadas
todas as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Biírbara, Paraná
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PREFEITURA MUNlCIPAt

mfr§ffitr
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 lOll2Ol7.

De: Departamento de Ltcttações

Para: Departamerto de Contabllldade

Assunto: Regtstro de preços para êvctrtual contÍataçáo de enpresa para
prestação de serviços de recapagcm dc pneus de camlnhóes e rnáqulnas
PGreda8.

Senhorita Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para o registro de preços para contratação de empresa para
prestaçáo de serviços de recapagem de pneus de caminhões e máquinas
pesadas, conforme solicitação do Sr. Lucio Alberto dos Reis, Secretário de
Obras, do Trabalho e Geração de Emprego, num valor máximo previsto de
R$ 45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente

Elalne dos Sanúos
Setor de Licitações

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, Cenf.o, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacaoôrsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.bt



PREFEITURA MUNICIPALffi#IF 0ll

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRESPoNDÊxcr,q, TNTERNA

Em atenção à conespondência intema expedida por Vossa
Seúoria em data de 27 /0112017 , informamos a existência de previsão de recursos
orçamentiírios para registro de preços para contÍatâção de empresa para pÍestação de serviços
de recapagem de pneus de caminhões e miíquinas pesadas, conforme solicitação do Sr. Lucio
Alberto dos Reis, Secretário de Obras, do Trabalho e GeÍação de Emprego, num valor
máximo previsto de R$ 45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentiiria é

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0100.2010 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 660;670;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 730;740;
003 - Departamento de Agricultura;
20.608.0210.2016 - Manutenção da Departamento de Agricultura;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1370;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1390.

Sendo o que se apresenta pÍua o momento.

Nova Santa Barbaru27l0l/2017.

Atenci

La §a ampos
Contadora/CRC 50961O-4

Rua Walfredo BinencouÍt de Moraes no 2zz, CerlÍ:o, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara"

Paraná - El - www.nsb.pr.gov.br

uzú



PREFEITURA MUNICIPAL 012
NOVA SANTA BARBARA

De: Setor de Licitações
Para: Assessor Jurídaco

Nova Santa Bárbara, 3010112017.

Prezado Senhor,

Em atençáo à correspondência expedida pelo Sr. Lucio Alberto dos
Reis, Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego, solicitando o registro
de preços para contrataçáo de empresa para prestação de serviços de recapagem
de pneus de caminhÕes e máquinas pesadas, num valor máximo previsto de R$
45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos reais), para um perÍodo de 12 (doze)
meses e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0100.2010 - Manutençâo da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e
Geração de Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 660; 670;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 730;740;
003 - Departamento de Agricultura;
20.608.0210.2016 - Manutenção da Departamento dê Agricultura;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1370;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1390.

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cri ditk Santos
Setor de L

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Certs.o, t 43.3266.8100 I - 86.250-000 -Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - liciacao(ârsb.or.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Íax



PREFEITURA MT'NICIPAL DE IiIOVÀ SÀNTÀ BÁRBàRiÀ
redo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N.ô 95.561.080/0001-60
E-nail: prusb8llsb. pr. gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

013

Parecer jurídico

Solicitante: Setor de LicitaÇões.

Veio a esta Assessoria Juridica correspondência
interna do setor de licitações, para análise e

pronunciamento sobre a modalidade de licitação a ser
adotada na contratação de empresa para prestação de

serviços de recapagem de pneus de cami-nhões e máquj-nas

pesadas, no valor máximo previsto de R$45.200, 00

(quarenta e cinco mil e duzentos reais), num periodo de

L2 (doze) meses. Eoi informado pelo Setor Contábi} a

existência de previsão orçamentária, com a indi-cação da

dotação correspondente.

É o breve relatório. Opino.

PARECER

Os instrumentos a serem utilizados para aná1ise

do edital e da minuta da ata de registro de preções, em

suma, são as Leis no 10.520/02, 8.666/93 e demais

legislações pertinentes.

O art. 37, XXI, da ConstituiÇão Federal,

determina que as obras, serviços, compras e alienações

serão contratados mediante processo de licitação
púb1ica que assegure igualdade de condições a todos os

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
'.)z

Página 1de {



PREE:EIN'R,A MUNICIPÀT DE NOVÀ SAI{TA Bi(RBÀR'à,
redo Bittencourt de Moraes \o 222, For|e/aax (043) 3266-8100 - CNPJ

N. o 95.561.080/0001-60
E-mai-I: pmnsbensb. pr,gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

de pagamento, mantidas as condiçôes efetivas da

proposta, nos termos da lei, o qual somente permiti.rá
as exigências de qualificação técnica e econômica

indispensáveis à garantia do cumprimento das

obrigações, ressalvados os casos especificados na

legislação.

A lei geral de licitações (n" 8.666/931 , em seu

art. 2o, no mesmo sentido dispôs que "as obras,

serviços, inclusive de publicidade, compras,

alienações, concessões, permissões e locações da

Administração Púb1ica, quando contratadas com

terceiros, serão necessariamente precedidas de

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta

Leí" . Já a lei n" 70.520/02, por sua vez, incl-uiu no

ro1 de modalidades licitatórias o pregão, que

ini-cialmente não constou do art. 22 da Leí to 8.666/93,
e destina-se à aquisição de bens e serviços comuns -
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificações usuais no mercado -, a teor do art. 1o,

caput e § único, da Lei n" 10.520/02.

No presente caso, a adoção da modalidade pregão

para licitar os serviços em questão tem total
compatibilidade com a dicção legal correspondente,

retro citada, vez que o objeto contratuaf dispensa

especificidades técnicas que demandariam a adoção de

modalidade diversa, sendo possível à AdministraÇão a

lt '/
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tomada dos serviços pelo menor preço, conforme o
estabeLecj.do em edital. Com efeito, a Lei a ser
observada é a no 1_0.520/02 e, de forma subsidiária, a
lei no 8.666/93.

É obrigatória a adnissão da adjudicação por
iten e não por preço g1oba7, nos editais
das Ticitações para a contratação de obras,
serviços, compras e alienações, cujo objeto
seja djyisiveT, desde que não haja prejulzo
para o conjunto ou compTexo ou perda de
economia de escal-a, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampfa participação
de ficitantes que, embora não dispondo de
capacidade para a execuÇão/ fornecimento ou
aquisição da totafidade do objeto, possam
fazê-fo com reTação a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de
habiTitação adequaÍ-se á e.ssa
divisibiTidade.

Considerando guê, conforme informado pelo

departamento solicitante, os serviÇos a serem prestados

se darão por período de 12 (doze) meses, que

representam, por consequência, evento futuro, é

Página 3 de 4
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Vale ressaLtar, ainda, que a adoção do tipo de
licitação "menor preço,, não afasta a necessldade de
expressa referência, no instrumento convocatório, do
critério de julgamento das propostas (por item, lote,
gIobaI etc.), cuja análise de conveniência pertence à
esfera de discricionariedade do Administrador. Neste
aspecto, vale observar o contido na súmu1a 247 do

Tribunal de Contas da União, quê segue:
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redo Bittencourt de Moraes n" 222, fane/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ
N.o 95 - 5 61 . 0 8 0 / 0 0 01- 6 0

E-mail: Dmnsb Gnsb-pr.qov-br - Nova Santa Bárbara - Paraná

recomendávef a adoÇão do sistema de registro de preços,
regul-amentado pel-o Decreto no 1.892/73, nos termos do

art., 15, II, da Lei 8.666/93. Nos termos do art. 2o,

I, do Decreto retro, seu conceito se define da seguinte
forma: "conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos à prestação de serviÇos e aquisição
de bens, para contratações futuras".

Assim sendo, considerando a natureza da

aquisição pretendido, recomenda-se seja adotada a

modal-idade pregão, com sistema de registro de preços

para eventuais contratações, com observância e

atendimento ao contido na Lel no 70 -520/02 e,

subsidiariamente na Lei no 8.666/93.

É o parecer, que submeto a melhor intelecção.

Nova Santa bara, 30 de janeiro de 2011 .

Gabrie ida Jesus

As ses soria J CA
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

r,.-- - 01?

AVTSO DE L|CITAÇÃO
PREGÃo PRESENGIAL á." 312017

Processo Administrativ o n.. I tZO17

Objeto: Registro de_preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de recapagem de píeus.

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos
15t02t2017.

Envelopes: Até às 'l3h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 15/0212015,às í5:00 horas.

Preço Máximo: R$ 45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos
reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Sanfa Bárbara, sifo â
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitaca sb. v.br

Nova Santa Bárbara, 3010112017.

Fabio He Gomes
Pre

Portari 6t2017 a anrá

b61.0801000í66
P\rb\lcado

"'%

B-

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

Nova Santa Brárbarg Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb'pr'gov'br - www.nsb.or.gov.br
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Pregão Presencial n" 312017

Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

PREGÃO PRESENGIAL NO 3/20í7 - SRP
Processo Administrativo n.' 7 12017

t.! 013

Senhor licitante:

Visando possÍvel comunicaçáo futuÍa entre a Prefeitura tunlcipal de Nova Santa Bárbara
e a sua emprêsa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, Íemetendo-o ao Setor de Licitações por meio do Íax (43) 3266{í00 ou paÍa o ê-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de Íemessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificaçôes ocoÍridas no instrumento convocatório ou outras
Informaçôes adicionais pêrtinentes ao cêrtame licitatório.

Fabio He Gomes
P

P 016t2017

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, I 43.3266.8100,8 - 86.250-000

Nova Santa Brirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb'or'eov'br - www.nsb.pr.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 3/20í7 - SRP
Procêsso Administrativo n." 7 12017

Objeto: Rêgistro de preços para eventual contratação de empresa para pÍestação de
serviços de recapagem de pnêus.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitaçáo e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

aos I 12017

Carimbo Padronizado da EmPresa

013

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.2s0-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or'gov'br - www.nsb.or.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 3/20í7. SRP
Processo Administrativo n." I t2017

LICITAÇAO EXCLUSIVA PA MICROEM EE PRESA DE PEQUENO

c?0

RTE
E/OU M ICROEMPR EENDEDOR I NDIVIDUAL (MEr) íLC í4 014).

ABERTURA DA L|CTTAÇÃO

Abêrtura: Dia1510212017, às 15:00 horas.
Protocolo dos envelopes: Até às í 3h30min, do dia 15t0212011.

A Prefeitura Municipal de Nova santa Bárbara, através do pregoeiro, designado pela
Portaria no 01612017, do senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na
modalidade PÍegão Presencial, do tipo Menor preço, por ltêm, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGlsrRo DE pREços para eventual contratação dos itens
relacionados no ANEXO l: Contratação de empresa para prestação de serviços de
reoapagem de pneus, em conformidade com o disposto na Lei complementar Federal n.o
12312006 e n" 147120'14, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.8922013 e n
8.250120'14, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber,
na Lei Federal n.o 8.666/1993,

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Mo,Eles,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das í3:00 às
17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fonelfax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
licitacao@nsb.pr.oov.br ou através do site www.nsb.or.oov.br

Os esclarecimentos sobrê o conteúdo do Edital e seus Anexos somente seráo prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dols) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitaçáo, endereçados ao e-mail:
licitacao(Dnsb. or.oov. br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.pr.oov.br, para ciência de todos os
interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 1510A2017, às í5:00 horas,
no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n" 222, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.
í. DAS CONDIçOES DE PARTICIPAçÃO

í.1. Poderão participar desta Licitação êxcluslvamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

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

respectivos atos constitutivos;

3
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b) regularmente estabelecidas no país e que satisfaçam as condições deste Edital e seus
Anexos.

1.2-3. Parc fins da aplicação do artigo 49, s 30 da Lei complementar 12312006, entende-se
como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um
licitante habilitado.

í.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social náo seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração pública até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

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

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123/06.

2. DO OBJETO
1.'Í. constitui objeto desta licitação o REGlsrRo DE pREÇos, para eventual contratação
de empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus, conforme especificado
no ANEXO l, que integra o presente Edital.

1.2. O MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé rcalizar
licitação especíÍica para contrataçáo de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. í5, § 40, da Lei
no 8.666/93 ê suas posteriores alteraÉes.

3. DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorentes desta Licitaçáo correráo por conta da seguinte dotação

entária:

031

2017 I.riilElDrlimrrrnil FEIIEITII.IIN0 Do ExercÍcio
Do Exercício2017 FreLEltilarral.001. 1 5.'1 22.01 00.20't 00
Do Exercício2017 .oo 1 . 1 5. 1 22.O1 00.20 1 0 FEl.fFliLfiralFE
Do Exercício2017 IararrErE rflirirrrn ETITFfMI.INEO

Do Exercício2017 IETM rcf.FEEffEtrU IrcE[Itr 3.90.30.00.00
Do Exercício2017 3.90.39.00.00los^o032o^60B^02102't 390
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4. DAS tÍutPUGNlçÔeS AO EDTTAL
4,1. As impugnações ao presente edital poderáo ser feitas até as í7 horas do 2o (segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realização da sessáo pública do pregáo, por qualquer
cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnaçáo deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicaçáo da modalidade e número do certame, a rczâo
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às í2hOO, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
liciteceo(An sb.or.oov.br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
4.1.3. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
4.1.4. Procedentes as razões da petiçáo de impugnaçáo contÍa o ato convocatório, será
designada nova data gara a rcalizaÉo do certame.

5. DA OUALIFICAçÃO DAS ITIICROE]IIPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.1. Esta licitacão é exclusiva oara oarticipacão de microempresa e empresa de
oeoueno porte. oualificadas como tais nos termos do aÉiqo 30 da Lei Comolementar
n.o í2312006. com as alteracões da Lei Comolementar n.o'l 47 l20l 4.

6.2. Não Íará ius ao regime diferênciado e íayoÍêcido previsto no aÍtigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123,de11de dezembro dê 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte:

5.2.'t. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja Íilial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com

sede no exterior;

5.2.3. Oe cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,

sócia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos desta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

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

de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com

fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

6.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb'pr'gov'br
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5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desênvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou dê
previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha oconido em um dos 0s (cinco) anosralendário anteríores;

5.2.10. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relaçáo de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. OA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 0í - PROPOSTA DE PREÇOS e o envetope No 02 - HABIL|TAÇÃO,
deverão sêr entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às'13:30, do dia 15/02/20'17, contendo no anverso destes
(respeclivamente) os seguintes dizeres:

6.2, Não será aceito. em oualouêr hipótese. a oaÉicipacão de licitantê retardatário,
considerado este. aquele oue apresentar os envelooes aoós o horário estabelecido
oara a entreqa dos mesmos. comorovado oor meio do orotocolo da PreÍeltura il. de
Nova Santa Bárbara.

7, DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos

necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demâis atos

inerentes ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por

meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de Íirma, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO X.

6

ENVELOPE NO Oí - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCTAL N' 3/2017
ENVELOPE No 02 - HAB|LITAçÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 3/20í7
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7.3. Na hipótese dos itens 8.1 ou 8.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alteraçõ$, ou consolidaçáo,
devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleiçáo de seus administradores, devidamente
autenticados para veriÍicação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tênha Dreenchido requisitos dos sub-itens anteriores não

024

haverá necessidade de aoresentar có a do contrato social no envelope de
Habilitacão.
7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

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

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

cada um deles poderá reprêsentar apenas uma credenciada.

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

Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentação, inconeção do documento de credenciamento ou ausência do

representânte legal da licitante náo importará na desclassificação da sua proposta no

presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele

não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestaçáo em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deveráo entrêgar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos requisitos dê habilitação, conforme modelo do ANEXO

V do presente Edital.

7.9.1. No câso da sua não apresentaÉo, a declaração de cumprimento dos requisitos de

habilitação pode ser Íirmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo

constantê do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá incluir a

declaraçáo de cumprimento dos requisitos de habilitaçâo, no Envelope 1 - Proposta de

Preço, sob pena de não conhecimento da sua propostâ.

7.10. Conforme previstos na Lei complementar no '1|232006, as MICRoEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentaçáo comprobatória

dessa condiçáo, através dos seguintes documentos:

a) certidão simpliÍicada emitida e registrada pela respecliva juntã comercial, documênto

equivalente, devidamente atualizada, ou sêJa, com data não superior a 90 dias:

7
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b) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou
empresa de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar no 12312006,
conforme modelo constante do ANEXO Vl do presente Edital,

7 .11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3', § 4', da Lei Complementar n. 123t2O06, não poderá
usúruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresentar a respectiva declaração.

7 .12. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitará à licitante, nos termos do art. 7', da Lei no 10.520102, à
sançáo de impedimento de licitar e contratar mm a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, como também caracteriza o crime previsto no
art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem
como das demais cominaçóes legais.

7.13. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá incluir a
documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope 1 - Proposta de Preço.

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

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

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes contidas no (Anexo lV) e,
obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas
informaçôes constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social ê lnscriçáo no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação;
c) Descrição dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l).
d) Preço ofertado, unitário e total, não podêndo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
f'1 Prazo de execução dos serviços de no máximo 5 (cinco) dias úteis, a partir da
autorização emitida pela PreÍeitura;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponente.
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lll - a não apresêntação do arquivo digital (CD-R ou pEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
dêsclassifi cação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-sê que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
altemativa do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estâr computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
Vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiÍicaçóes exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponivel no endereço eletrônico
www.nsb.pr.oov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a midia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE no 0í;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local
de Entrega; Do Recebimento; Forma dê Pagamento e Validade. A Prefeitura de Nova Santa
Bárbara se reserya o direito de verificar as informações sobre a qualidade e característica
dos produtos, ofertados pelo licitante, através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissáo
de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto
da licitante e os demais custos mencionados nas Especificaçóes, constantes do ANEXO I,

necessários ao completo fornecimento do objeto, licitâdo.

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

relacionados para habilitação (item 10), originais ou por qualquer processo de cópia,

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

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

9.í .'1. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação

da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor-
9.2. Documentos matri/filial: Os documentos apresêntados deverão estar em nome do

licitante responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço

respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitânte responsável pela prestação dos serviços for à Íilial, todos os

documentos deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
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9.3.í. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a date da aberture
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissáo.

í0. DA HABTLTTAçÃO:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
í0.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacionat, mediante a apresentaçâo de/
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21A199'l., às contribuiçóes instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
'10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos-:r
Estaduais, mediante apresentaÉo de Certidáo Negativâ de Débito ou Certidáo Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na Íorma da lei;
'Í0.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos/
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Debito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;
't0.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,7
mêdiante apresentação do CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

10.1 .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante aZ
apresentação do comprovante de inscriçáo ê de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
10.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),--
nos termos do artigo 642-A da ConsolidaÉo das Leis do Trabalho, aprovadâ pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de í943.

10.2. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA:
10.2.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de Íalências ê concoÍdatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da
data marcada para início da disputa.

í0.3. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA: -/
10.3.1. Gomprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atêstado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
êmpresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Náo
serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

í 0.4. DOCUMENTAçÃO COMPLEÍúENTAR:
10.4.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso »«lll do art.7'
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o
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incisoV doarl.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n.9.8s4, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.

10.4.2. Documento declarando que o licitante não foi dectarado inidôneo para licitar ou /
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modêlo
do ANEXO Vlll.

10.4.3. Declaraçáo de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitaçâo, -/
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO lX.

10.4.4. Declaraçáo de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelol
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.

10.4. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competentê ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

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

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

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

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

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

10.8. A regularidade exigida por ocasiáo da licitação deverá manter-se na vigência do
contrato.
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'10.7.2. A náo-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua documentaçáo de habilitação e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.
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í1. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIIIENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que seráo protocolados.
'l '1.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão ê anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.
1 í.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltêm
5 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 5.6 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.
'11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que
será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.
1í.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusáo do seu direito de
participar da fase de lances verbais.
í1.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.
'l 1.6.'1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falla de data e/ou rubrica da pÍoposta poderá sêr suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
1 1.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envetope N' 2 - HABILITAçÃO;
'11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não geraráo a sua desclassificação,
pois poderáo ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
I'1.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.
1'1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.
11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por item, será
realizado sorteio para determinação da ordêm de oferta dos lances.
1 1.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances
verbais e sucessivos, até a proclamaçáo do vencedor.
1 1 .10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes deÍinidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, ofereceÍ novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.11. Os lances deveráo ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 5 % (cinco por

cento), aplicáveis inclusive em relaçáo ao primeiro.
'l'1.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,

implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaÉo das propostas.

11.í3. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
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í1.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço
ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.
11.15. Considera-se preço excessivo, para os Íins de avaliaçáo da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
1í.16. Sendo aceitável a proposta de Menor PÍeço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de 'HABILITAÇÃO" Oo licitante que
apresentou a melhor proposta, para veriÍlcação do atendimento das condições de habilitaçáo
fixadas no item 7 - DA APRESENTAÇÂO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|L|TAçÃO e
item 8 - DA HABILITAÇÃO, deste Editâ|.
11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
'11.18. Obtido preço aceitável em deconência da negociaçáo, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 9. 17.

1'1.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitação do proponente, na ordem de classiÍicação, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lanccs entre os licitantes.
1 1.21 . No caso cie vício na documentaÉo de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microer,.presa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a cor:dição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão irle eventuais certidôes negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observaC: o contido no item 8.13 deste edital.
11.22. O ptazo paru a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar a

documentação de rcgularidade fiscal sem defeitos será de 05 (cinco) dias úteis, pronogável
por igual periodo mediante prévia justificativa da proponente, devidamente aceita pelo

Pregoeiro, contacos da data de término do prazo de recursos ou da comunicaçáo da decisão
do Pregoeiro acerca de eventuais recursos interpostos.
11.23. A permanônc a do(s) defeito(s) na documentação após o prazo máximo estabelecido,
implicará na decadi-::cia do direito á contrataçáo, sem prejuízo das sançôes previstas nêste

edital.
1 1.24. ConstataJo o atendimento dos requisitos de habilitaçáo previstos neste Edital, a
licitante será habiiit:: la e declarada vencedorâ do certame.
'l'1.25. Serão inrbil los os licitantes que não apresentarem a documentaçáo em situação
regular, conÍorn,e c:;rabelecido no item 7 - DA APRESENTAÇÃO Dos DoGUMENTOS
PARA HABtLrri.Çi O e item 8 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.
1 '1.26. No pÍazo c 0í (um) dia útil contados do encenamento da sessão, a licitante
declarada venccd. r, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
ajustados.
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11.26.'1. Na recom;.csição final, os preços unitários não poderáo ultrapassar os valores
máximos que estão iixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valo(es) consig ra.' s) na proposta inicial.
11.26.2. O des.um: mento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a t,r s. ,: adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo c locado.
11.27- Podeá o P:-,goeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para
análise mais acur. ,, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
seráo posteriormenl r exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimentc cJo, ;abalhos.
11.28. Havend sr', ensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias útei. dc rtecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes ci, e logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicaçáo direta, por
meio eletrônico de .nunicação à distáncia aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram apL s a rtura da sessão.
11.29. À licitanle r r tiver sua proposta desclassificada, e náo manifestar a intenção de
recorrer, será dr:vo, lo, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.
11.30. O Pregocr manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAçÃO
apresentados r .1., Jemais licitantes, âté a êntrega definitiva do objeto licitado. Após
inutilizará os m. s:l

í1.31. Da Ses.;ãc iblica será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equi:c . rpoio e por todos os licitantes presentes.

12.2. O objeto .:' : Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada ve '. a.

12.1. No julgar'' r'
Item, desde qu-: a

Edital.

12.3. Após a de:lar
à intenção de in

postêriormente, : u'

12.4. No caso d. il

Será o resultad. :.j..

os procediment :

í3.1. Após a hc ,'
competente, s '.:
mediante a as: i

classificados dc :'
Preços a terceir '

Rua Walfre, r I

Nova Santa ll rir

12. DA ADJUDICAçÃO E DA HOTSOLOGAçÃO
Cas propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
didas às exigências de habilitação e especificaçôes constantes deste

ão dos classificados e não havendo manifestaçáo dos licitantes quanto
pos!ção de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e

:terá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

-posição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

:itação submetido ao PreÍeito Municipal de Nova Santa Báóara, para

rdjudicação e homologação.

13. OO REGISTRO DE PREçOS
açáo do resultado da licitação ê adjudicação do objeto pela autoridade

-tuado o r:gistro dos preços e dos fornecedores coÍTespondentes
,l da Ata dr RegistÍo de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos

me, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de

'ncourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - Eó.250-000

a, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

14
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13.2. Para a assi-. lura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do ;:r- ;e licitatóric, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
Íinal, como alo -' to, tendo e'r vista a realização de pregão presencial. Em caso de não
atendimento ou :r : em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a prefeitura convocar
os demais licita re. a ordem de classiÍicação, desde que ao mesmo preço e condições
da primeira coloc r, sendo o l':.rnecimento do objeto nas condições previstas neste edital
e seus anexos.

13.3. A efetivaç-ao Cz :ontratação de fornecimênto se caractêrizará pela assinatura da Atâ de
Registro de Pr ' :o -r pelo sin ples recebimento pelo fomecedor da Nota de Empenho
emitida pela Pr' r.

c32

13.5. Os preços re' :ionados na Ata de Reglstro dê Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às ';l Ções conti.'as no Arf 65 da Lei 8.666/93, em deconência de eventual
reduçáo daqu -. aticados r,o mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.

13.4. O fornec. ;:
Registro de P. ;.
preço registrad -, I

13.6. No caso '

demonstrâr de
preço. Na anái, : .

pesquisa de preços
pelo Govemo F .1r

-á seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou náo reduzir o
Jo esse se :ornar superior aqueles praticados no mercado.

jitação de revisão de pÍeço por parte do íomecedor, o mesmo deverá
clara, pcr intermédio de planilhas de custo, a composição do novo

;olicitação, dêntre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
n empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados

13.7. Sendo ;

entre os preç-
certame licitata

13.8. A delibe'
(quinze) dias. ; ,:
aguarda o trâm ., .

14.'1. O prazc

contar da as.
extrato no Di,

Rua Wal''
Nova Sar

procedente a revisâo, será mântido o mesmo percentual diÍerencial
rercado e os propostos pelo licitante à época da realizaÉo deste

e deferin'ento ou indeÍerimento do pedido será divulgada em até 15

:eríodo é vedado ao fomecedor intenomper o fornecimento enquanto
,Tocesso de revisão de preços.

í4. DAVIGÊNCN
:ncia da Ata de Regl3tro de Preços será de'12 (doze) meses, a

3o mesmo, com validade e eÍicácia legal após a publicaçâo do seu

rl do Município de Nova Santa Bárbara.

't5. oo CoNTRATO
r a celebr:,çáo do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

ô2 da Le no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
'rtos:

15

;rouí r'c' 'loraes no 222, Cenio,Z 43.3266.8100, I - 86.250-000
r. Prra ná - E - E-mail - licitacao@rrsb.pr.sov.br - www.nsb,or.sov.br

15.'1. Será dis;
parágrafo 40 i. ;

os seguintes in
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a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas dc ;:;' ,c ho e;

d) a Ata de R' s' r de PreÇos.

1J. DAS CONOICÕES GERAIS A SERET ATENDIDAS
16.1. A(s) err ... ,,s) venccdora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:
16.1.1. Forne. - Droduto de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços, a
partir de emiti., o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
16.1.2. Assun' ;nteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as
especificações .;-;rstantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,

obedecendo a Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos produtos

entregues;
16.1.3. Efetua. -. 1.c^a imediata dos prodúos entregues, objeto desta licitação, que estiver
fora das espc- l. ., :s contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou
inconeções, : ,-.riqJer o;rus para a adquirente.
'16.2. O licita rcedor íicará obrigado a:
'16.2.1. Execu ; objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes deste Edital;
'16.2.2. Não c .' 'ar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuçáo do
objeto contrat .-.

16.2.3. Não v, ,j :r publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver
prévia autoriza '.. C, Administração da Prefeitura.

17 .1. O praz
contar do r-
prorrogado I

trânscurso c
Administraç;
17.2. A entre
Empregos, d
B. de Moraes

'18.'Í. Os sc-
no Anêxo I 'r
'18.2. O pra;'
data efetiva

19.1.1. Prov

Rua Wal
Nova S

a

17. DA EXECUÇÃO DOS SERVIçOS
-uç :.> ..cs serviços será de no máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
;, ' rii^r de serviço, emitida pelo setor requisitante, podendo ser

, . - 'gu'l período, quândo solicitado pela contratada, durante o
r' rc que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela

< onr'.r-c deverá ser feita na Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de
r.;:j ,...ii,i..ipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Avenida Walfredo
: ri;o, Nova Santa Bárbara, Paraná.

. iIA ' '.I 
''LIDADE DOS SERVIçOS OFERTADOS

:m conformidade com as normas vigentes e com o descrito

í9. DO RECEBIMENTO
l '--ros do art.73, inciso ll, alínea'a', da Lei Federal 8.666/93;

16

ioraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
" - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wr*rv.nsb.pr.gov.br

033

15.2. Se o clas :;ificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observaca a ordem de classificação, para substituí-la em igual pr.vo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das s rnçÕes cabíveis previstas neste Edital.

'- ' s s'rviços deve ser no mínimo de 03 (três) meses, a contar da

^ '' ,Ço.



t:

E:

rL IIÁ. llt_ll\lIClPAL

, , .NTA BARBARA
' ,. : .rr.i i ..1.

' gão Presencial n" 312017

L: , , 1ra ME, EPP e MEI (LC 14712014)

--,: s ti::mos do art. 73, inciso ll, alínea 'b", do dispositivo legal

r-í\' ;' '. : devolução dos produtos, se estes não estiverem dentro das
'-: - ^ão conforme especificaçóes neste Pregão Presencial em
) ,, i : 'omo do prazo de validade da mercadoria estabelecida nos
:cl ' : .-ecedor com os custos da devolução.
:' I nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão
11 rsma pela Prefeitura, sendo sua confirmaçáo definitiva
:n' : 'os dedos relacionados na nota fiscal dos produtos, relatórios ou

-- ^ .': -,n necessários.

21. DOVALOR
:sta licitação será de R$ 45.200,00 (quarenta ê cinco mil
:xo I - Termo de Referêncla, podendo ser aditado de

cia lei 8.666/93.

^ S ANÇÕES ADXIINISTRATTVAS
'ej::.3m o retardamento da execução do certame, não
: 1." colocados de cada item e náo assinarem a Ata de

prirem os prazos de entÍega, comportarem-se de modo
,lsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas,

r s r :.ccedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a

r ;Lrmulativamente, sem prejuÍzo da reparaçáo dos danos
:itura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

^ la, se conclulda a fase licitatória;

''c Cadastro de Fomecedores;

)31

'19.1.2. Deíin

supracitado.
19.2. É resr'
especificaç -

esPecial o si
termos do eo

19.3. A assir
somente o

condicionade
outros docr

20.1. Em

acompanha,
Brasil (RFB)

créditos trib.,
os créditos l-
parágrafo (

tÍtulo de s

Regularidarrr
20.2. Deve

receptora c'

20.3. A Pre

indenizaçõ
nos termos
20.4. Nenh
qualquer c

coÍTeção n'

21.1 . O va:

ê duzento
acordo coi

22.1. Aos
mantivere:-
Registro c,

inidôneo, f
conforme (

critério d:
causados..
| - lmpeCirr
ll - Cancei
lll - Advcri

n

e

'r" 122, Centro, Z 43.3266.81
r;ail - licitaca@nsb.or.gov.br

00, x - 86.250-000Rua \\
Nor'." I

tc

- www.nsb .or.qov.br

t7

20. DO PAGAÍIIENTO
após a entrega, mediante epresentaÉo da nota fiscal

o 
- : , udida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

o 'r-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
;' ,vida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive

, contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
i9 Lei Federal n.o 8.2'121991, às contribuições instituídas a

,: ..-,úribuiÇôes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
cão i, rto ao FGTS.
,'^ ' ccal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
. . r dacrcs indispensáveis para a efetivaÉo do pagamento.

. . r do montante a pagar os valores conespondentes a multas,

-: , etc, devidas pela licitante vencêdora, previstos em lei ou
,tét_

., :íetuado ao classificado enquanto pendente de liquidaçáo
:m que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
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) ,'o valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
- r' r'igações assumidas.

le licitar ou de contratar com a Administração Pública,
r enquanto perdurarem os motivos determinantes da

, o,nuvida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a

':.-bre o valor estimado total do contrato, em caso de
'. rr assinar a Ata de Registro de Preços;

:.or cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
:z por cento), incidentes sobre o valor estimado da
.rc' correspondente ao fomecimento náo realizado pela
:;:o máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

de participar de licitaçáo e de fornecer à Administração

035

lV - Multa C:

de inexecu'-
V - Suslo
Pelo pr3 '^
punição or

penalidace.

Vl - Decla;
22.2. A ap''^,

estabelecic; r

22.3. Nãc :
fortuito o r

22.4. O
moment-,

entidade r

isolada c r

| - Adver .,
ll - Mult .

recusa dit '

lll - Mull-
atraso, a,

contrataÇ 
-

beneficiá
comunica
lV - Sus
Pública, p r

22.5. Err, '

contradit -

21.6. A e

de outra:'.
e danos c

Z

r

C

''s neste Edital náo exclui a possibilidade de aplicação
.: sponsabilização do fornecedor por eventuais perdas

: 'r DtsPostçÕes Rurs
tr aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
- e Pregão Presencial.
:;ue estejam no local indicado no preâmbulo deste

'es e Sessão Pública do Pregáo Presencial com
' horário previsto.

. irte ou de seu representante, para o exercício dos
-i' .enção de recorrer.

:lecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
:-:rar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for

os referidos no subitem 24.4 em dia de expediente

222, Cento, I 43. 3266.E100, X - 86.250-000
i | - licitacao@nsb.or. gov.br - www.nsb.or. gov.br

Rua '

Nov:r

18

,L

23.í. Ne

elaborare
23.2. Re::.

edital, p

antecedé

233. É r

direitos c

23.4. Na '
incluir-se
explicitar

23.5. Só

normal n

:'? licitar ou contratar com a Administração Pública.. . i. i-rerá após a defesa prévia do interessado, no prazo
. :l,rntar da intimação do ato.
. ;rrprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso

'rcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no
:'lro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou

os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
^.t,intes sanções:

io de penalidades será assêgurado ao fornecedor o
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.r, não interferindo no julgamento das propostas, os
n"entação: endereço, número de fax e telefone, bem

.ontatos.
: que caiba às participantes qualquer reclamaçáo ou

.'edecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

r I:ITEGRANTES DESTE EDITAL:

..,r csta;
'nrento de proposta;

...;rimento da proposta;
:'.ro (Pleno atendimento aos requisitos de habilitaçáo);
^''zraçâo comprobatória de enquadramento como
:.,lorte

,:-_,ão Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

'^ io de ldoneidade;
) de Fatos lmpeditivos;
11ento.

ie Não Parentesco;
cgistro de Preços;

5. DO FORO
: São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de

1ue seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

Nova Santa BábaÍa, 30101 120'17

c

H Gomes

23.6. Para
licitantes Ír ":
como o nc
23.7. No ir

indenizaç-
a) adiada '
b) alterac-
8.666/93

24.í. ANr:
24.2. ANi
24.3. ANr
24.4. AN-
24.5. AN
24.6. Alr,
microempr
24.7. ANE)',

Trabalho c

24.8. AN:- -

24.9. AN
24.10. A',

24.11. A',

24.12. A

25.1. Fic
qualquer

oriundas

don

'' 'eito Municipal

0 7

//zI 0lL
U

'r- \lbeÉo dos Reis
. Trabalho e Geração de Emprego

rl2, Centro, I43.3266.8100, E - 86.250-000
. - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Rua \r I

Nova

,11

t9



q BARBARA

1.1. A pres.'
êmpresa p i
quantitativos

1.3. O valor '

LOTE: í - L
to.

)o

' l' ':, o Registro de Preços para eventual contratação de
? recapagem de pneus, conforme especificações e

la::i:::

'-.?00,00 (quarenta e cinco mil e duzentos reais).

I :] PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

,r x20

r ' "r-sencial n" 312017

, EPP e MEI (LC 147t2014)

.::ENCIAL No 3/20í7 - SRP

ANEXO I

) DE REFERÊNCIA

- :to ê Valor Máximo

20

24
)Ã

30

_b

30

rÔ

'ÇÃo Dos sERVrÇos
os será de no máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
'iço, emitida pelo setor requisitante, podendo ser
', quando solicitado pela contratada, durante o
'ra motivo justificado, por escrito, e aceito pela

a na Secretaria de Obras, Trabalho e Geraçáo de
:va Santa Bárbara, localizada na Avenida Walfredo

r 'r-,rbara, Paraná.

'\ÇC,ES ADICIONAIS
' mcnto e demais regras estarão dispostas no Edital

r rc s no 222, Centro, E 43. 3266.81 00, E - 86.25 0-000

173

174

175
174

17t
17C

3.1. O Pr''-
contar d"
prorroga-'
transcur:
Adminisl
3.2. A ei:.
Empregos'
B. de Mora:-:

11 .

180

AL

4.1 Do P"
de Licila:.

Rua \
Novr'

1

2

3

4

A

7

12,00 UN 380,00 4.560,00

24,00

8.800,008,00 UN 1.100,00
UN 1.430,00 11.440,008,00

UN 2.900,00 5.800,002,00

UN 1 .100,00 2.200,002,00

2,00 UN 1.600,00 3.200,00
2,00 UN 280,00 560,00

45.200,00

l. - E-mail - licitacao b. .br - www.nsb.pr.gov.br

20

c37

lproc

UnidadelPreço lPreço
lmáximo tota

luru lsoo,oo la,oao,oottt
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ANEXO II

. :IEGÃO PRESENCIAL NO 3/20í7

,.RQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

, : de proposta encontra-se com o nome:
:'_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.est

833

2t

Rua Wall-rc rrrliL': ir: L l..rees no 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Sarr,r r:'i rr,i - .. - E-mail - licitacao@nsb,pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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\ S,^.NTA BARBARA
' l-o Presencial n" 312017
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ANEXO il
r.. :T 

^ 
L I- E PREGÃO PRESENCIAL NO 3/20.t7

-T MA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

, .: - ' r"^l iq1ento de proposta encontra-se com o nome:
. . REENCHIMENTO DE PROPOSTA.eXe

c3g

Or

22

Rua Walfi't',i,r i

Nova Sat: ,t , "
itrLrlr de Moraes no 222, Centrc, t 43.3266.8100, X - 86.250-000

. i)uraná- E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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ANEXO IV

-JiTÂL DE PREGAO PRESENCIAL NO 312017

JS;RUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

_ -i .J: proposi?s pelos fornecedores foi desenvolvido um executável

.l, -1S.

e;recutável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

r um arquivo digital de proposta com o nome
: i'.ltiiVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI

'^ :lad::. este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (pEN
, "r no Envelope ll o mesmo arquivo PP32017_ANEXO2_ARQUIVO

'.. sl. Pri, -liramente copie os dois arquivos para seu computador.

.-,\ DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA,exe.

, trposta.exe

Para agiliza.

para a digita: -

Você receber:l u

PROPOSTA.eT,:

PP320í 7_AN 
= 

). O2

Após o pre^'

DRIVE ou Cl

DIGITAL T

Abra o arqu. :

Acesse o prü , ,,:l L

Será aber*- c a fig' 'a abaixo:

f

:. . .,.-r - "*cqrO"ro-c*-t J Yúeão:1.1,0,3

,:ie \liri cs n'222,CenÍro,8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
rá - -- - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

NrL.ri

l,

Clique nc

J

trtrtrl

Rr,:r'
Nova

23
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E localize

Serão libe

-@ô"*-.Edn dê

N.Lot

t11

l.r - -: Presencial n' 312017
r para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

J2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI.

rstramento das propostas e dos dados cadastrais

J

E

Nr tid.ção E,Eíclcao

l----ffiã f ,ms

Is*
."",õ - r*,H.eqilüE.Ga;k J tEírlo:1.1.0,3

lEilF', ;'

ErdeÍe;:

lrw;
Búo

lEiFte: ,

EfiãiI

F;ü;-.-
cltPJ '
I"r*
I a".*

Ir*

I

I

FoÉé Ctrlads
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ÂNEXO V

-, rr'iENDltliEr\lTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

NICIPAL

-.r Presencial No 3/2017 - SRP

Prezados Senlrores,'

inscrito no CNPJ
rntermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
........, ponaCcr da RG no....... e do CPF
,.ra que 'Álendê Plenamente" aos requisitos de Habilitação,

"'1. do artigo 4ô da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de

0{i

D E''

r-

no..............

conforme -

2002.

Assinatrr,"
EmPr^^ "
Repres;:. '

Cargo
RG

CPF

Rua \\'
t\-ova !

Local e data

[ ..1 -)AEMPRESAECOMOCARIMBODECNPJ
l:: , r 3 ser apresentada fora do envelope)

',r,r .: )'loraes no 212, Cenúo, n 43. 3266.8100, E - 86.250-000

: - .: - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
lrl
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ANEXO VI

) ,. Í;;ANTA BARBARA
'JTJ

DECLAR' 
.'

Declaramo-
2006,

ou Microerr ' ,,: "'
Compienre

- ..I A DE ENQUADRAMENTO COijIO i,IICROEMPRESA
'.ES^. DT PEQUENO PORTE

egão Presencial No 3/20í 7 - SRP

''posto na Lei ComplementaÍ no 123, de'14 de dezembro de
,: Empresa CNPJ
, esta enquadrada na categoria ...........(Pequeno Porte
i'- c.ô.) n:o está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei

rL:c r':2006.

Local e data

I :]A EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

Assinaturr
Empresa
Representr
Cargo
RG

CPF

28
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DEcLARÂ.- '. ir ' :rr 1 /,. '' UMpRtMENTo Às Honmls RELAT|VAS Ao TRABALHo
ioR (ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

'' Presenc;:rl No 3/20í7 - SRP

Prczados Senhores:

A emprc.': inscrita no CNPJ sob no

. oor intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portado
(a) da C.
DECLARA
junho de 1

menor de C

dezesseis
aprendiz.

.:

)

'Lc

no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
. ri no 9.854, de 27 de outubro de '1999, que não emprega

, - noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
: .-'lga menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de

Local e data,

, . 
^. EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

raes no 221. Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
- I:-rnail - lic itacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb.pr.eov.br

Assinalr I r:
Emprc:.
Repres -r'
Cargo
RG

CPF

Rua \\'
Nor r I
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FREFEITURA MUNICIPAL

IIOVA SANTA BARBARA
E STADO 0,., PARANA

Pregão Presencia! n" 312017

Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

oecunlçÃo DE tDoNEtDADE

Pr' ;-a Presencial No3/20í7 -SRP

A estabelecida na

, no ..............., inscrita no
CNPJ sob no ..................... .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 3/20í7 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que náo fomos declarados
inidôneos para licitar ou contrator com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

P,^ r ser r," -: rsão da verdade, firmamos o presente.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representa lt? Legrl
Cargo
RG
CPF

PAPEL T'I,4BRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

0{?

30
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nre r.ARÂÇÃo DE FATOS |ITPEO|T|VOS

A
n4............

(empresa) estabelecida

i;;;;i; CiiPJ sob no

no

Declaramos, na qi.:aildade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Prêgão PÍesencial Nts /2017 - SRP, sob
as penalidaCcs le:. -, . - i fcorrcu ;.rto supervêniente impeditivo de habilitar-nos
para a preser'-- lic,. ,:ã -.

Local e data

Assinatura
Empresa
Represent:' '- L.
Cargo
RG
CPF

PT PEI, I -:, '' 
' 

f A EI/IPRESA E COM O CARITIBO DE CNPJ
i. :a!ão a ser apresentada fora do envelope)

31
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ANEXO X

-.-..71r:^-EDENCIAMENTo

I . , i-r-,al No 3/20í7 - SRP

A empresa
representa!.

ONPJ n.o 

-,

CREDENCIA o (a) Sr.(a) _
(l^ .GOt. portador(a) do R.G. no e C.P.F. no

_ :.i:r repres -1 , la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitaçãc':: :--rc .',.-31,. Freser':;ial No 3/2017 -SRP, para eventual contratação
de empre: :ii. -, ,er, - s Je recapagem de pneus, podendo formular
lances, ne- rr ' 'o.1. :s ,tos inerentes ao certame, inclusive interpor e
desisti'Jr . - ,,- .. .-r,ãs.

Assinatur."
Empresa
RePre"en' | "'

Cargo
RG
CPF

Obs: Dccur:ri'rlcs a '.' :nr::-.rleCos iunto com o Termo de Credenciamento:
a)En"-. ' ^istro c:.-lercial;
b)N..c: -^s. :' -t -,'ivo. /rstaluto ou contrato social em vigor);
c) Docrr-:

,r r:,':,FRESA E COM O CARIIUIBO DE CNPJ- ? scr i' 'esentada fora do envelope)

l:it

.\\
t?

].1

' -. :lentro,8 43.3266.8100, X - 86.250-000
..rtjçaa@!§b,g.Cgy.b! - www.nsb.pr. gov.br
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'rExo xt

.-'JÃo PARENTESGo

'. ,'al No 3/20í7 -SRP

inscrita no CNPJ sob

_, f.r' intermédio de seu representante legal o (a) Sr
portador (a) da Carteira de ldentidade no

DECLARA, para efeito: t -1ão Presencial No 3/20'17, da Prefeitura
rantém em seu quadro societário ou emprega' , reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
r confiança ou estatutário, de direção e de
s vinculados ao Departamento de Finanças,

-. j.- tura Municipal de Nova Santa Bárbara.

05c

(a)

_ _e dr CPF no

de padicil
Munic';-.. I

cônjug:s,,
grau de:
ASSESSC:.

Compras:;

cn

Assir ,' '

Emp'
RePr' -

Cargo
RG

CPF

].,.Y-QÀI

Rua \\
Nova 5

' . 1.Ccntro,S43.3266.8100, X-86.250-000
i t acao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFBTURA i\4UNICIPAL

NOVA SANTA EÁNEENN
esrloo oo pnnpuÁ

Pregão Presencial n" 312017

Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE no pneoÃo PRESENCIAL No 3/20í7 - PMNSB

O UUtttCíptO DE NOVA SANTI aÁneaRA, com personalidade jurídica de direito púbtico
intemo, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/000í-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
[o.................., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N" 8.666 de 2'í106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 04't/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial No 3/20í7 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para contratação dê empresa para prestação de serviços
de recapagem de pneus, conforme especificado, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços,

os quantitativos na licitaçáo supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, tem entrê si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de recapagem de pneus, conforme especificado no ANEXO l, que

integra o Edital de Pregão Presencial No 3/20í7 - PMNSB, independentemente de
transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a contÍatar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar
licitação específica para contratação de um ou de mals itens, hipótese em que, em igualdade

de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei

no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPEGIFICAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

0s1

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Pregão Presencial n" 312017

Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

cLAúsuLA QUARTA - DA DorAçÃo onçnueHrÁnn
As despesas deconentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaçáo
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE Dos PREÇos
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a contratar o
objeto referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenizaçáo de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CúUSULA sExTA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREÇoS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracierizado o interesse público. O Proponente terá o
seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em funçáo da elevação
dos preços dê mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualificaçáo técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações deconentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a rêtirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita

Nova Santa Bárbara, Paraná- E -E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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053

pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAs oBRtGAçÕEs DA BENEFtcÁRh DA ATA
A Beneficiária da Ata obrigar-se-á a: Prestar os serviços adjudicados estritamênte de acordo
com as especifica@es descritas no termo de referência, bem como no prazo estabelecido e
quantitativo solicitado pelo Órgáo Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela
execuçáo inadequada dos serviços. Manter-se regular (documentaÉo obrigatória não
poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Responder por todo o ônus
reÍerente à execução dos serviços, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes do objeto, bem como,
transporte de ida e volta dos veículos (ou parte deles) do Município de Nova Santa Bárbara
até a sede da empresa contratada.

cúusuLA orrAVA- DAs oBRrcAÇôes oo MuNrcípro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às
dependências da Prefeitura, para a entrega dos produtos referente ao Pregão Presencial No

3t2017;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos produtos, que venham a ser
solicitado pela beneÍiciária da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos produtos,

apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os produtos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.
- solicitar que sejam substituídos os produtos, que não atender às especificações constantes
no ANEXO l.

cúusuLA NoNA- DA AUToRTzAçÃo paRl AoursçÃo E EMrssÃo DAs
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO E'OU EXECUçÃO DOS SERVIçOS

Os serviços e aquisiçóes do objeto da presente Ata de Registro de Preços seráo
autorizadas, caso a caso, pelo Órgáo Gerenciador. A emissão das autorizações de
fornecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado
pelo órgão requisitante.

cúusuLA DÉcrMA- DA ExEcuçÃo Dos sERVrços
O prazo para execução dos serviços será de no máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento da ordem de serviço, emitida pelo setor requisitante, podendo ser
pronogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o
transcurso do prazo e desde que ocoÍTa motivo justificado, por escrito, e aceito pela
Administração.

GúUSULA DÉGIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - w*rv.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
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Pregão Presencial n' 312017

Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 14712014)

A entrega dos pneus deverá ser feita na Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de
Empregos, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Avenida Walfredo
B. de Moraes 222, Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do REGEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea'b', do dispositivo legal supracitado. É
ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução dos produtos, se estes não estiverem dentro
das especificações exigidas na licitação conforme especificaçóes neste Pregão Presencial
em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo êm outros
documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo
sua conflrmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal
dos produtos, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA- DAs CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (áo) obedecer às seguintes exigências:
- Fomecer produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as

especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos produtos

entregues;
- Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta ata, que estiver fora das
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

054
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CúUSULA DÉCIMA TERGEIRÂ- Do PAGAMENTo
Em até 30 (trintâ) 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 federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os
créditos kibutários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 1 'l da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a

título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e CeÉificado de
Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS, Na existência de débitos junto aos órgãos citados,
a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
prazo paÍa o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do
banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá

deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Presencial n" 312017 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coÍreçáo monetária.
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cúusuLA DÉctMA eutNTA- oas smlçoes ADMtNtsrRATtvAs
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execuçáo da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sançôes:

o Advertência;
r Multa de '10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
o Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüenles de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso

às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados

diretamente pelo Município.

0s5
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- Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução do contrato todas as condiçóes de habilitação e qualificaçáo
exigidas na licitação.
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ctÁusute oÉctue sExrA - Do coNTRATo
Será dispensada a celebraçâo do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 4" do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de í993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condiçóes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicaçáo das sanções cabÍveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉnMA - DAS DtSpOStçOES F|NATS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Prêsêncial No 3/2017 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçóes constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e dernais legislaçôes pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sera - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

No'.,a Santa Bátbaê TAINICIOVIGENCIA>

o

Preíeito lvlunicipal - Autoridade Competente

RG n' 5.943.184-6 SESP/PR

<FORN ECEDO R. CCNTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ : <FoRNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata
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PREFEITURA MUNICIPAL

, , Do PAR N^

roRIAE!ÀN_SI@SIZ

O PREFEITO MUMCIPAL OE NOV,C, SANTE SÁRB.ÀRÁ" resolvq no
uso de suas atrihuições legais:

em contrârio

.\r r. : ' - \ ( rlnissâo de Prcgâo, composta pelos seguintes membÍos:

- Pregtreiro: t íbio Henrique Comes - CLEG n"10.149.089-0-SSP/P&
- Suplelte: rrlemar Frrnçe Beptlrtr - CVRG n' 37.742984-3-SSP/PR.

- Eqrripc dt' Apoio: ElehG Crtthr Ludttk - CVRG n9.144.227-2-SSP/PR;
- Suplenr.-: .\lr',,rica Maria Pmcnçr - CI/RG nô 10,450.207-5-SSP/PR

- ll. ,r! I \ rr: Polliuy §imcre Sotto - CVRG n" 9257.282-0 SSPAR;
- Sr.: ià José RlzÊndc - CyRC n' 9.170.7144-SSP/PR-

No|x S"r1ia BáÍbaÍA 20 dejaneiÍo de 2.017.

á,t«
Prcfeito Mutricipal

Nova Santa llárbrr. !'arilrri - . - lr-rnail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb. .br
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Assessor Jurídico

Nova Santa Bárbara, 3010112017.

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de
preços do Pregão Presencial n" 312017, cujo objeto é o registro de preços para
eventual contrataçáo de empresa para prestaÉo de serviços de recapagem de
pneus, visando atender às exigências da Lei Federal no 10.520, de 1710712002, Lei
Federal no 8.666, de 21106/1993, Republicada em 06/07/í994, Decreto Federal no

3.555 de 08/0812000, Decreto Federal no 3.697, de 2111212000 e demais legislações
pertinentes.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C naL dos ntos
Setor de LicitaçÕes

Rua Waltedo BittencouÍ de Moraes n" 222, Cenao, t 43.3266.8100 I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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Parêêêr jurídico

Sol-icitante: Setor de Licitações.

Veio a esta Assessoria Juridica correspondêncj-a
interna do setor de licitações, para análise e

pronunciamento sobre o editaf e a minuta da ata de

registro de preÇos do pregão presencial no 03/2011 ,

cujo objeto é o registro de preÇos para eventuaf
contratação de empresa para prestação de serviços de

recapagem de pneus de caminhões e máquinas pesadas.

É o breve relatório. Opino.

PARECER

0s3 6ry

Os

do edital e

suma, são

legislações

lnstrumentos a serem utilizados para aná1ise

da minuta da ata de registro de preções, em

as Leis no 70.520/02, 8.666/93 e demais

pertinentes.

Inícialmente, após a solicitação do

departamento competente, foi recomendado fosse adotada,

para aquisição dos produtos e serviços pretendidos, a

licitação na modal-idade pregão, com registro de preÇos.

Foi confeccionado o instrumento convocatório e

a minuta da ata de registro de preços, pelo que restou
adotado, pela Administração, o pregão presencial, tipo

Página 1de 5
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menor preÇo por item. O art. 23, §1o, da Lei 8.666/93,
dispõe o seguinte:

§ fo Às obtas, serviços e compras efetuadas
peLa Adninistração serão divididas em

tantas parceTas quantas se compÍovarem

técnica e economicamente viáveis,
procedendo-se à licitação com vistas ao

meLhor aproveitamento dos

disponiveis no mercado e â anpTiação da

competitividade sem perda da economia de

escafa.

No caso posto, a Administração previu para o

certame o menor preÇo por item, com vistas,
natural-mente, à ampliação da competitividade sem perder

a economia ao Poder Púb1ico, o que acertado.

Continuando, vê-se que o procedimento foi
instaurado por autoridade competente, com a devida

autuação e numeração, a teor do contido no art. 38,

caput, e art. 40, §1o, da Lei no 8666/93.

Quanto ao instrumento convocatório, consta do

art. 4o, III, da Lei no L0.520/02, que "do editaL

constarão todos os e.lementos definidos na fotma do

inciso I do art. 3o, as normas que disciplinarem o

procedimento e a minuta do contrato, quando for o

caso".

a8ú?â

Página 2 de 5



wn
PREEEITURÀ UI'NICTPÀL DE NOVA SÀITEÀ B]ÁRBÀRÀ

redo Bittencourt de Moraes \" 222t ?one/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ
N. o 95.561. 080/0001-60

E-ma11: DmnsbGnsb. pr. gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Por sua vez, o art. 30, I, dispõe ser essencial
a definição precisa, suficiente e clara do objeto,
vêdadas especificaçôes guê, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, 1i-mitem a competição, o
que atendido pelo edital ora apresentado (item 1.1) e o

termo de referência (anexo I) .

Apficando subsidi-ariamente o contido na Lei
8.666/93, vê-se a necessidade da observância ao art. 40

ê seus incisos, quando da êlaboração do edital, que

deverá conter o número de ordem em série anual, o nome

da repartição interessada e de seu setor, a modal-idade,

o regime de execução e o tipo da licitação, o Ioca1,

dia e hora para recebimento da documentação e proposta,

bem como para inicio da abertura dos envelopes,

exatamente como no presente caso, ora submetido à

anáIise.

Também consta do instrumento convocatório os

elementos exigidos pêlo art, 40, da Lei 8.666/93, quais

sejam: o objeto da licitação,' pÍazo e condições para

assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos,'

sanções para o caso de inadimplemento; condições para

participação na licitação, em conformidade com os arts.
27 a 37 da Lei 8.666/93, e forma de apresentação das

propostas; critério para julgamento, com disposições

claras e parâmetros objetivos; locais, horários e

códigos de acesso dos meios de comunicação à distância

061
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em que serão fornecidos elementos, informaçôes e

esclarecimentos relativos à J-icitação e às condições
para atendimento das obrigaçôes necessárias ao

cumprimento de seu objeto, o critério de aceitabilidade
dos preços unitário e globaI, conforme o caso,
permitida a fixação de preços máximos e vedados a

fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou

faixas de variação em relação a preços de referência,
ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 2o do art.
48; critério de reajuste, que deverá retratar a

variação efetiva do custo de produção, admitida a

adoção de indices especificos ou setoriaj-s, desde a

data prevista para apresentação da proposta, ou do

orçamento a que essa proposta se referir, até a data do

adimplemento de cada parcela; condiçôes de pagamento;

instruções e normas para os recursos previstos na Lei
no 8.666/93; condições de recebimento do objeto da

licitação; e outras indicações específlcas ou

peculiares da licitação.

Encontram-se anêxos ao edital o termo de

rêferência, com o orçamento estimado, a minuta da ata

do registro de preço a ser firmada, bem como as

especifi-cações complementares pertinentes à licitação,
nos termos do art. 40, §2o e seus incisos, bem como do

art. 9o do Decreto n" 8.892/13.

Àccim

preenchidos os

até o presente

requisitos legais
momento, restam

do instrumento
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convocatório e minuta da ata de registro de preços,

pelo que manifesta-se esta assessoria jurídica pelo

atendimento às exigências legais.

É o parecer, que submeto a me.Ihor intelecção.

Nova Sa ta Bárbara, 30 de janeiro de 2017.

cu3

ASSeS orla
de Jesus

icar1 d
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Detalhes processo licitatório

Entjdade Executorô t4UNÍCipIO DE NOVA SÂNÍA BÁRBARA

Ano* 2017

No licitação/dispensa/inexigibilidade* 3

14odalidade* Pregão

IrEtituiÉo Finâncêira

ContrôtD de Empréstjmo

D€scração Resumidô do Obieto'

Forma de A\ràlição

DotaÉo Orçament ria* 0SO011S12201OO2O1O339O39OOOO

Preço máxjmo/Referência de pr<o - 4s.2oo.0o
R$*

Datà de Lrnçamento do Êditàl 3010u2017

Data da Abertra das ProFstÀs Él12l2}t7

Registro de preço6 pôra e\ênüJal co.ltsôtação de empresa para prestaÉo ê
serviços de recãpàgÊm de píÉus de càmint6es e maiqoinas pesàdas

Data Regisbo

Data Regisbo

30to,/20t7

NOVA Data da AbertuÍa das

Propostãs

Dàla Cãr|celàmento

4271s129s8 (!osgú)

Editàr Exduir

http/servic6.tcs.F.go/.brlTC EPRJM unicipal/AM UDetalh€§ftoc€§socorn pra.aspx 1t1

Número edita Vprocesso* 7


