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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ffi PRESffiSCEAILmo
Processo Administrativo n.o 09612017

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
fogos de artifício e show pirotécnico.

DATA DA ABERTURA: Dia 24111120'17, às 14h00min.

DOTAÇÃO:

DoTAÇÔES
Exercíçi
oda .i

despes..
a

Oonta
da:
despes
a

Euncional prggr4náÍhà Faôte ,

de " ':'

rêcurso

uÍeza despesa Grupo da,Íonte

2017 130 02.oo1.04. 122.0030 2002 U 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

VALOR MAXIMO: R$ 23.371,43 (vinte e três mi!, trezentos e
setenta e um reais e quarenta e três centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de iilora es,222, Felelone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.0 95.561 .080/0001-60

E-mail: licitccao'rrlnsb.Dr.r:ov.br - Nova Santa Brfubara - Paraná
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d-c32 1PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA
NOVA SANTA BARBARA

c oRRr,sPoNoÊNcra INTERNA

De: Gabinete do Prefeito Municipal Data:2511012017

Para: Departamento de Licitações

Assunto: Aquisição de Fogos de Àrtifício

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, que seja realizado processo

licitatório para Registro de preços de FOGOS DE ARTIFíC|O E SHOW ptnOrÉCrutCO,

através de empresa do ramo pertinente para aquisições futuras, no atendimento à eventos

da administração pública municipal por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as

especificaçóes e quantitativos estimados abaixo. O(s) material(is) a ser(em) fornecido(s)

deverá(ao) obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eÍicazmente às

Íinalidades que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Oefesa do

Consumidor. A empresa vencedora deverá realizar o manuseio e queima dos fogos de

artificio, sem nenhum custo adicional para o Município, sempre que solicitada pelo setor de

compras do município.

Favor solicitar que o Jurídico analise a viabilidade de Íazer constar no edital

convocatório as seguintes exigências, a Íim de proporcionar maior segurança da

Administraçáo na referida contratação:

a) Alvará de licença, localizaçáo e funcionamento, emitido pela
Prefeitura Municipal da sede da licitante, em plena validade, compatível com o objeto da
licitaçáo.

b) Certificado de vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiro, para o
ramo de fogos de artifício (produtos pirotécnicos).

c) Alvará de Licença da empresa expedido pela Secretaria de
Segurança Pública, através do DEAM, para o comércio de produtos controlados
(produtos pirotécnicos).

d) Alvará de Licença do perito em explosivos (Blaster) expedido
pela Secretaria de Segurança Pública - DEAM.

e) Carteira Blaster do proÍissional responsável para realização dos
shows pirotécnicos.

f) Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável pela
realização da queima de fogos e a proponente, mediante reoistro em carteira de trabalho ou
contrato de orestacáo de servicos. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação
poderá ser feita através da cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou



PREFEITURA MTINICIPAL

Prefeito Municipal

NOVA SANTABARBARA
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contrato social.

g) Alvará de Licença da empresa para transpoÉe de fogos de
artifício (produtos pirotécnicos) expedido pela secretaria de segurança pública, ãtravés
do DEAM.

ESTADO DO PARANÁ

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e

consideração.

ATENCIOSAMENTE.

Assina Data
Recebido por:

ome

4tt)aD



O.L PICCOLI FOGOS LTDA
CNPJ: 01.142.69210001 -75
Av. Arthu Thomas - 2430
Bairro: Jd Novo Sabaní
Tel: 43 33214949
www,piccolifogos-com.br

IE:901.01645-30
Londrina - PR

CEP: E6066-000
Cel 43 98488-2020
e-mail: djbrunopiccoli@live.com

03i
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Londrino. 22/O9/2017
Prefeiluro Municipol de Novo Sonlo Borboro

ORÇAMENIO

Éoz una
)íto und
/5o3 Und
l€O sO Cx

2ü lO cx
Éos una
Dí o3 Und
0ío 3 Und

No3 uno
)úa)Una
fiJ) una
W05 una
NoS una
).605 Und
06oJ und
o5o3 und
9503 Und

R$ 73s,00
R$ r 40.00
R$ r@,00
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 3r0,00
R$ 720.00
R$ s40,00
R$ 310.00
R$ 35,00
R$ 70,00
R$ 180,00

R$ 280,00
R$ r 90,00
R$ 590.00
R$ óó5.00
R$ 315.00

R$ 3.ó75,00
R$ 2.r00,00
R$ 800.00
R$ 2.000,00
R$ ó00,00
R$ r.550.00
R$ 3.ó00,00
R$ 2.700.00
R$ r.s50,00
R$ 3.s00.00
R$ 2.800,00
R$ r.800,00
R$ 2.800,00
R$ r.900,00
R$ 2.950.00
R$ 3.32s,00
R$ r.575,00

Torlo 200 Tubos I"
Gírondolo 4óB - Tiros

Kit 3ó tbs Morteiros de Cores
Foguete 1 2x I

Foguete Cores 2"
Kit 30 Tubos 44mm

Torto I0O Tubos 37mm
Torto 50 Tubos 44mm
Girondo 1080 - Tiros

Morleiros 3"
Morteiros 4"
Morleiros 5"
Morteiros ó"

Torto 49 Tubos l"
Torto 25 Tubos 2,5"

Torto 3ó Tubos 1.5" - Efeito Z

Torto 30 Tubos I.5" - Efeito
Leque

roTAt Rs39,225,00

Íottazsgzoool'7il

o.L Plccou'FOGOS LTOA

J''H:'*Iiffi'*'l

Osmor lenso Piccoli
RG: 5.797.3ó0-X

CPF: 543.957.558-87

O.L PICCOLI FOGOS LTDA - Av Artur Thomas 2430. Londrina-PR - CNPJ: 01.142.69210001-75

tI
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Astorga, 2O de Outubro de 2017.

A/G: Departamento de Gompras

coraçÃo

Valor Total do orçamento: R$45.OSO'OO

Validade:6O dias

N

05
05

4L-

E.rr*i^ :1H:::::,=':::T,?:

;""-;;r::t.zü
i\q.ffi p-*- 4Âr'lorsa 

- Pâ ra ná

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitario ValoÍ Total
Und Íona20O Tubos 1" R$ 720,00 R$36{rO,OO05

15 Und Girandola 468 - Tiros R$ í60,00 R$ 24OO,OO

R$ 180,00 RS 9OO,OO05 Und Kit 36 tbs Morteiros de Cores
100 Cx Foguete 12x1 R$ 22,00 RS 22OO,OO

R$ 50,00 R$ íO(xr,(x,20 Cx Foguete Cores 2"
05 Und Kit 30 Tubos zl4mm R$ 350,00 R$ 175O,OO

05 Und Torta 100 Tubos 37mm R$ 735,00 Rt 3675,00
Und Torta 50 Tubos 44mm R$ 550,00 R$ 275O,OO05

05 Und Girando 1080 - Tiros R$ 335,00 R$ í675,q'
Morteiros 3" R$ 60,00 R3 6OOO,(X)100 Und

40 Und Morteiros 4" R$ 80,00 R$ 32qr,OO
R$ 200,00 R$ 2ü)O,OO10 Und Morteiros 5"

Und Morteiros 6" R$ 300,00 R$ 3OOO,OOí0
R$ 25(xr,OO10 Und Torta 49 Tubos 1" R$ 250,00

Und Torta 25 Tubos 2,5" R$ 600,00 R$ 3000,oo
Und Torta 36 Tubos 1,5" - Efeito Z R$ 720,00 R$ 3600,00

Torta 30 Tubos 1,5" - Efeito Leque R$ 360,00 R$ í8OO,OO05 Und

J
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DISPR@PIL EXTREME
A\aom0da tsúas& 25Og " Z@ma @ " @P ffiOSOO@O " nnatugá - [lffi

GNPJ 79.í66"740Í000í62 üG0nS 70í'oo28eíí
Fom€É (44) 3226€36E

Ao
Depaíamento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova Santa barbara

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa NORMANDIA & Cia Ltda EPP, estabelecida à Avenida Brasil, 2503 - Zona 03. nesta cidade de
Maringá, Estado do PaÍan:í! CNPJ sob o n' '79.166.74010001-5, apresenta a sua proposta comercial relativa compra
de Fogos de Artificios.

Nlommd0a & @a LGdh - E[D[D

Fg.roo.z+oroúoÍ -#lProposta valida por 60 dias

Maringá, 19 de Outubro de 2017.

ISPROPIL EXTREME
leandro de Souz-a Bueno

iIORMANDIÂ E CIA LTDÀ E}'

AV Brasit.:..5O3
. Zona C3 C::p ?7 C.J-, r
t- g! F í,1- á rç

05 Und Torta 200 Tubos l" R$ 800,00 Rs 4000.00

15 Und Girandola 468 - Tiros R$ 150,00 RS 22s0.00

05 Und Kit 36 tbs Morteiros de Cores R$ 150,00 RS 750,00

100 Cx Foguete 12x 1 R$ 25.00 R$ 2s00,00

20 Cx Foguete Cores 2" R$ 45 00 RS 900.00

05 Und Kit 30 Tubos 44mm R$ 300,00 R$ 1500,00

05 Und Tona 100 Tubos 37mm R$ 750,00 R$ 3750.00

05 Und Torta 50 Tubos 44mm R$ 550,00 R$ 2750.00

05 Und Girando 1080 - Tiros R$ 300,00 R$ 1500,00

100 Und Morteiros 3 " R$ 35,00 R$ 3500.00

40 Und Morteiros 4" RS 75,00 R$ 3000,00

l0 Und MoÍeiros 5" R$ 150,00 RSt 500.00

l0 Und Morteiros 6" RS 290,00 RS 2900.00

l0 Und Torta 49 Tubos 1 " R$ 180,00 RS 1800,00

05 Und Torra25 Tubos 2.5" RS 600,00 R$ 3000.00

05 Und Torta 36 Tubos 1.5" - Efeito Z R$ 660,00 RS 3300,00

05 Und Torta 30 Tubos 1,5" - Efeito Leque R$ 300,00 RS 1500,00

onça:rau*ro ToTAL
R$40400,00

()nt I ntl l)t.c \ irlol Lr n itii rio \ llor tttt:tl
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DES€RrçÃO PtccoLl BARONI otsPRoPrr MÉDIA

Torta 200 tubos 1" Rs 73s,00 Rs 720,00 Rs 800,00 Rs 7s1,67

Girandola 468 - Tiros Rs 140,00 Rs 160,00 Rs 1s0,00 Rs 1s0,00

Kit 36 tbs Morteiros de Cores Rs 160,00 Rs 180,00 Rs 1s0,00 Rs 163,33

Foguete 12x1 R5 2o,oo Rs 22,OO Rs 2s,00 Rs 22,33

Fo8uete Cores 2" Rs 3o,oo R5 s0,00 Rs 4s,00 Rs 41,67

Kit 30 tubos 44mm Rs 310,00 Rs 350,00 Rs 300,00 Rs 320,00

Torta 100 tubos 37mm Rs 720,00 Rs 73s,00 Rs 7s0,00 Rs 735,00

Torta 500 Tubos 44mm Rs 540,00 Rs ss0,00 Rs ss0,00 R9 s46,57

Girando 1080 - Tiros R5 310,00 Rs 33s,00 Rs 300,00 RS 31s,oo

Morteiros 3" Rs 3s,00 Rs 60,00 Rs 3s,00 Rs 43,33

Morteiros 4" Rs 7O,OO Rs 80,00 RS 7s,oo Rs 75,@

Morteiros 5" Rs 180,00 Rs 200,00 Rs 1s0,0o Rs 176,67

Morteiros 6" Rs 280,00 Rs 300,00 Rs 290,00 Rs 290,00

Torta 49 tubos 1" R5 190,00 Rs 2s0,00 Rs 180,00 Rs 206,67

Torta 25 tubos 2,5" Rs s90,00 Rs 600,00 Rs 600,00 Rs s96,67

Torta 36 tubos 1,5" - Efeito Z Rs 66s,00 Rs 720,00 Rs 650,00 Rs 681,67

Torta 30 tubos 1,5" - Efeito leque Rs 31s,00 Rs 360,00 Rs 300,00 Rs 32s,00
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Município de Nova Santa Bárbara

Solicitaçáo 15412017

Termo de Refgrôncia

Sollcitaçáo

151
Sollcitânto

38468-2 ER]C KONDo

Aquisição de Material 25t10t2017 17

Procâ.!o Gêíado-

012017

Pagamênto
100 Gabinete do Êefeito
ór9ão

02 ãecutivo ttunrcipal

En trêga

Clas

. trt
4í
. Igo
007545

007546

007550

007543

001547

oo7 514

007551

007552

007553

007554

007548

407542

007556

007558

007557

007555

007549

Foguere 12x1

Girando 1080 - Íims

Grrandola 46E 'l'iíos

K 30 tubos 4amm

Kit 36 tbs i/bÍteiros de Coíês

Toía 100 tubos 37mm

Tona 200lubos 1"

Toíta 25 tubos 2,5'

Todâ 30 tubos 1,5" - EÍerto lêqus

Toria 36 tubos 1,5' Eíerlo Z

Tona 500 Tubos 44mm

Un ldad.
cx
cx
UN

UN

UN

KIT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Ou.ntidedo
50.00

10 00

3ioo

10 00

3.00

3,00

50.00

20.00

500

500

3,00

300

3.00

3,00

3,00

5,00

3,00

Unilário

11.67

315 00

150 00

320 00

163 33

43 33

75 00

17ô 67

290 00

735 00

751 67

596 67

325 00

681 67

206,67

546.67

TOÍ'L

1Tr,LL CEi&

1116,50

416 70

945 00

1500,00

960.00

469,99

2166.50

1500.00

883 35

1 450 00

2.205.00

2-255 0'1

T 790.01

975 00

2 045.01

1033.35

1640.01

23.371,43

al.l?í,411,4 ,. '..:

,a
Emrôpd EraÉCns!ÉlLdtk Mss& 5517w
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PREFEITURA MUNICIPAL 013
* NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊNcta trureRrun

Nova Santa Bárbara, 3111012017

De: Setor de Licitações

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual aquisição de fogos de artifício e
show pirotécnico.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para o registro de preços para eventual aquisição de fogos de artifício
e show pirotécnico, conforme solicitação do Sr. Eric Kondo, Prefeito Municipal, num
valor máximo previsto de R$ 23.37í,43 (vinte e três mil, trezentos e setenta e um
reais e quarenta e três centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atencrosamente,

Elaine C Ludi dos Santos
Setor de Licita ES

Rua Wallredo Bitlencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - rvww. n sb. DI4eLb[



PREFEITURA MUNICIPAL
c18

ESTADO DO PARANA

GORRESPONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 3111012017, rnformamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para o registro de preços para eventual aquisição de fogos de artifício
e show pirotécnico, conforme solicitação do Sr. Eric Kondo, Prefeito Municipal, num
valor máximo previsto de R$ 23.371,43 (vinte e três mil, trezentos e setenta e um
reais e quarenta e três centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.2002 - Manutençáo do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; í 30

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 3í de outubro de 2017

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

/-
Laurita'de Souza Campos
Contadora/CRC 045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn'222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - ygy.6!.pr.gor,.br



PREFEITURA MUNIGIPAL

NOVA SANTA BARBARA
011

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 3111012017.

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Eric Kondo, Prefeito
Í\íunicipal, solicitando o registro de preços para eventual aquisição de fogos de
artifício e show pirotécnico, num valor máximo previsto de R$ 23.371,43 (vinte e três
mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) e informado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotação:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.2002 - lt/anutenção do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 130.

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 G ditk os Santos
Setor de Li

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



0x?pREFErruRia MuNrcrpÀr DE NovÀ sAIITÀ gÁRBÀRÀ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Fone/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60
E-maj-L: pmnsbGnsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer juridico

Solicitante: Departamento de Licitações

Mandaram a esta Procuradoria pedido de parecer
acerca das providências a serem adotadas para a aquisição de

fogos de artifício e show pirotécnico, num valor máximo

previsto de RS 23.31!,43, conforme solicitação do Gabinete

do Executivo Municj-pal.

I.
De saída, consta o pedido e justificativa pelo

órgão a ser beneficiário com a pretensa contrataÇão, com

caracterização dos objetos e val-or máximo a ser licitado.

Ainda, o procedimento contempla a

dotação orçamentária e parecer contábi1 para

com as despesas da pretensa contrataÇão.

indicação de

fazer frente

Ademai-s, está

autoridade administrativa
devidamente

competente.

autorizado pela

É, o breve relatório, do quat fundamento e opino.

II.
Inicialmente, via de regrar âs obras, serviços,

compras e alienações do Poder Púb1ico devem ser precedidas

da realização de processo administrativo licitatório. Dito
preceito decorre, inclusive, de mandamento constitucional.
Senão vejamos:

Pógino I de 5



Av. !íal-fredo Bittencourt de Moraes n" 222, Eone/Eax (043) 3266-8100
CNP,J N.. 95.56L.080/0001-60

E-mail-: pmnsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Art. 37. A administraÇão pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos
principios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obrasr sêrviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de
Iicitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cl-áusul-as
gue estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.

Como forma de dar maj-or efetividade a esse normado,

o legislador infraconstitucional editou a Lei n. 8.666/93,
que cuida, num contexto amp1o, das licitações e contratos
administrativos .

013

sendo

Lei n

A partir da 1ei geraI, outros regulamentos foram

editados pelo Poder Púb1ico, até chegar na edição da

10.520/2002 que instituiu a modalidade pregãol.

Acredita-se, salvo melhor 1uizo, guê a modal-idade

pregão é a que melhor se amolda às circunstâncias do caso

corrente, eis que o objeto a ser contratado não exige um

processo/procedlmento de maior elaboração, de outro modo:

complexo.

Nesse sentido, é de

l-icitado é dotado de natureza
se dizer
comum, ou

objeto a ser
cujos padrÕes

que o

sej a,

1A fim de não envoJ-ver o leitor em erro, clarifica-se que a modal-idade
pregão não foi a última a ser instituída pelo Poder Legislativo. Outras
mais foram e ainda continuam sendo constituidas, como, por exemplo, o
RDC - Regime Diferenciado de Contratação.

de5



PREFEITT,RA MUNIcIPAI DE NovA sAÀITA gáRBÀRA
Av, Walfredo Bittencourt de Moraes A" 222, rone/Fax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60
E-mail: pmnsbGnsb.pr,qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

de qualidade bem podem ser "objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais de mercado".

c: {

Esses elementos, vale dizer,
aspecto de legalidade, tornam possivel a

no que

adoção do

tange ao

pregão2:

Art. 1o Para aquisição de bens e serviços comuns,
poderá sêr adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei.
(grifos).

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços
comuns, para os fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.

vocábulo "poderá" no dispositivo, e

pelo pregão. Logo, é f acu1tativo ao

Destaca-se o

não "deverá" fazê-1o
Poder Público.

Em que pese isso, dentre as modalidades

licitatórias, o pregão afigura como sendo a mais simples, e

por isso, acarreta grande celeridade e ampla participação de

pretensos licitantes, o que converge com os objetivos
licitatórios, conforme prescreve o art. 3o, da Lei n.

8 .666 / 93:

Lei n. 8.666/93

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a

observância do principio constitucionaf da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em

2 No acórdão no 2L72/2008 o Tribunal de Contas da União afirmou que: "a
utilização da modalidade pregão é possivel, nos termos da Lei no
70.520/2002, sempre que o objeto da contratação for padronizáve1 e
disponivel no mercado, independentemente de sua complexidade".

/)I --^-----',

de5

Lei n. 1,0 .520 / 2002



pREFErrt Ria MuNrcrpÀt DE NovÀ sÀrirrA gáRBARA
Av. waffredo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Fax (043) 3266-81,00

CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail-: pmnsbensb.pr.gov,br - Nova Santa Bárbara - paraná

estrita conformidade com os principios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que thes
são correlatos.

Com efelto, esta Assessoria sugere a adoção do

pregão para acobertar a contratação do objeto do caso

correnter €rn vista, prJ-meiro, que há expressa autorização
1ega1, e outro, eue pelas caracteristj-cas simplórias,
ostenta o pregão certa medida de vantagem à Administração.

0i5

Por outro lado, a Administração poderá escolher
espécie do pregão que deseja utilizar para a contratação
comentário.

a

em

Embora o Decreto n. 5. 504/05 dê o sentido da

preferência do eletrônico, quando do uso de recursos

federais, não se trata, contudo, de um dever da

Administração, que, a contar de situações particularizadas
bem pode adotar o pregão presencial, desde gu€, para tanto,
lance justificativa da inviabilidade nos autos.

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

s.504/05:

§ 2o A inviabilj-dade da utilização do pregão na
forma eletrônica deverá ser devidamente justificada
pelo dirigente ou autoridade competente.

A1ém de a norma eleger que a justificaÇão deve

ou autoridade competente, não resulta dapartir do dirigente
competência

conveniência
da efetiva

desta assessoria adentrar em questões de

e/ou oportunidade administrativas, 1ogo, antes

agenteabertura do certame, caso preciso, o

4de5
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deve encartar a justificação para a não

da forma eletrônica.

{} i6

legitimado
utili zação

O que o Departamento deve consultar.

Por fim, visto que não há informações em sentido
contrário, a presente licitação deverá de ser processada

através do slstema de registro de preços, coniventemente com

o postulado do art. 15, inc. II, da norma Licitatória Geral:

Art. 15. As compras,

- ser processadas
preÇos i

que possivel, deverão:

de sistema de registroII
de

Em guê, de igual
poderá ilidir o registro de

não obrigatório da medida.

Procur r Jurid

sêftpre ,

através

De tudo quanto se viu, esta Procuradorj-a opina pela

possibilidade da adoção da modal-idade 1Ícitatória pregão,

com registro de preços, e a espécie, salvo justificação a

qual não se há de adentrar ao mérito, eletrônica.

E o parecer, salvo mel-hor juizo.

Nova Santa rbara, 03 de novembro de 20L7

Gabr de

forma, a autoridade competente

preÇos, de acordo com o caráter

sus

CA

Pógino 5 de 5
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PREFE ITURA IVI U N ICI PAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n" 4S|2OL7, que tem
por objeto o registro de preÇos para eventual aquisiçáo de fogos de artiÍicio e

show pirotécnico, para manutençáo das secretarias municipais,
normatízação de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07 l2OO2, Lei Federal no 8.666, de 2l l06l 1993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08 l2OOO, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2L I 12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" O8O|2O17, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 03l l1 12017 .

tu{
Prefeito Municipal

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, centro, I 43.3266.8100, x - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paranâ
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AV|SO DE LrCtrAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 4512017

Processo Administrativo n." 096/201 7

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fogos
de artifício e show pirotécnico.

Tipo: [Venor preço, por lote.

Recebimento dos
24t11t2017.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 2411112017, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 23.371,43 (vinte e três mil, trezentos e
setenta e um reais e quarenta e três centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura ltlunicipal de Nova Santa Bárbara, siúo â
Rua Walfredo Bittencourt de A/loraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara , 03111 12017 .

Marco sis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 08012017

ú-2\t

§
0c0 1080/ -601Sô95

Édital

D,

Rua walfredo Biftencourt de Moraes no 222, centro, g 43. 3266.8100, x - 86.250-000
Nova santa Bárbara, Paranâ - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DÜ PARANA

PREGÃO PRESENCIAL NO 45/2017 . SRP
Processo Administrativo n.o 09612017

Senhor licitante:

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

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

Marco unes
iro

Portaria n'080/2017

r i-*.- 0lg

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, g 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paranâ - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAI{A

pnecÃo PRESENcTAL No 4sl20í z - sRP
Processo Administrativo n.o 09612017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fogos de artifício e show
pirotécnico.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

aos I I 2017

Carimbo Padronizado da Empresa

c2c

2

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

ou pelo tel/ fax.



PREFEITURA h4UNICIFAL

NOVA SANTA BARBARA
EsTADü oo panaruÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO 45/2017 - SRP
Processo Administrativo n.o 09612017

02tr

r rnrranÃn trYnr r !qr\/A PARA nrtírPôtrn,l trsÀ tr trttíPFttrsÂ ntr ptrôl ttrNô pôPTtr

E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) (LC 14712014).

ABERTURA DA LTCTTAÇÃO

Abertura: Dia 2411112017, às í4h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia2411112017.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela

Portaria no 080/2017, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na

modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por Lote, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição dos itens
relacionados no ANEXO l: Aquisição de fogos de artifício e show pirotécnico, em

conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 12312006en" 14712014, Lei

Federal n.o 10.520/2002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal
No 3.555/00, Decreto Municipal no 04112009 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 Moraes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das 13:00 às

17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email

licitacao@nsb.pr.qov.br ou através do site www.nsb.pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, alé 02

(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:

licitacao@nsb.pr.qov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

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

interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia2411112017, às í4h00min., no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

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

sua equipe de apoio.

í. DAS COND|ÇÕES DE PARTTCTPAÇÃO

1.1. Poderão participar desta Licitação exclusivamente 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;

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

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

a
J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43.3266.8100, N - 86.250-000
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ESTÁDÜ DO PARANA

í.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não 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 propria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação 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
2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de
fogos de artifício e show pirotécnico, conforme especificado no ANEXO l, que integra o

presente Edital.

2.2. 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 até realizar
licitação específica para aquisição de um ou de mais 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 e suas posteriores alterações.

3. DOTAçÃO ORÇAMENTÁruA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:

4. DAS TMPUGNAçÔeS AO EDTTAL

4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 2o (segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realizaçào da sessão pública do pregão, por qualquer

cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razáo

social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb. pr. gov. 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 petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realizaçáo do certame.

4

Do ExercÍcio2017 lrso loz.oot.o4.122.oo3o.2oo2 lo le.e.so.so.oo.oo

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 'E 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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5. DA QUALIFTCAçÃO DAS MTCROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.í. Esta licitacão é exclusiva Dara oartici de Microempresas (ME). Emoresas de
Peoueno Porte (EPP) e/ou MicroêmDree dor lndividual (MEl), qualificadas como tais
nos termos do artioo 30 da Lei Comolem r n.o 12312006, com as alteracões da Lei
Complementar n.o í47120í 4.
5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Gomplementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte:
5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico 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 3o 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 socio 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 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

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

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 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 de

previdência com plementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento

de pessoa jurÍdica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13h30min., do dia 2411112017, contendo no anverso

destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

ENVELOPE No 0í - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOGIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENGIAL N" 45120'17. SRP

5

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
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ENVELOPE No 02 - HAB|L|TAÇAO
RAZÃO SOCTAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 4512017 - SRP

6.2. Não será aceito. em qualquer hipótese. a participacão de licitante retardatário.
considerado este. aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido
para a entrega dos mesmos. comprovado por meio do protocolo da Prefeitura M. 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 demais atos
inerentes ao certame.
7 .1.1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

7.1.1.1. Na hipotese do item 7.1 ou 7.1.1, o representante deverá apresentar contrato
social original ou cópia autenticada da empresa representada.
7.1.í.2. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apresentar có do contrato social no envelope de
Habilitacão.
7.2. 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.
7.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
7.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.
7.5. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no
presente certame. Contudo, veriÍicadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.
7.6. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.6.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7.6.2. Na hipotese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.
7.7. As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a

documentação comprobatoria dessa condição, através do seguinte documento:
a) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial;

6
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7.7 .1. Na hipotese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):
8.1.1. 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, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;
8.1.2. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição do produto cotado e marca, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l).

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo 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;

í) Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir da autorização emitida pela

Prefeitura;
g) Prazo de pagamento em ate 30 dias apos entrega da nota fiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

8.2. A não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na

desclassificação da proposta;
8.3. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,

bem acondicionada, para que não sofra danos;

8.4. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua copia

alternativa do arquivo digital;
8.5. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo

estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo

da futura contratada;
8.6. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especificações exigidas;
8.7. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.gov.br, trâ guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.8. A Proposta de Preços lmpressa e a mÍdia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE no 0í;

02s
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8.9. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de Entrega; Local
de Entrega; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Validade. A Prefeitura de Nova Santa
Bárbara se reserva o direito de verificar as informações sobre a qualidade e característica
dos produtos, ofertados pelo licitante, através de diligências ou vistorias in loco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão
de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto
da licitante e os demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l,

necessários ao completo fornecimento do objeto, licitado.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABTLTTAÇÃO

9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 10), originais ou por qualquer processo de copia,

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

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

9.1.1. 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 lnternet ou junto ao órgão emissor.

9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do

licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.

9.2.1. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos

deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à filial, todos os documentos deverão

estar em nome desta.

9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.í. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o ptazo de validade seráo considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

10. DA HABIL|TAÇÃO:
10.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: -
1O.1.L Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação a" /

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "â", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros; /
10.1.2. Prova de regularidade fiscat perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributo" /
Estaduais, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos /
ltllunicipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Debito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;
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10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia porTempo de Serviço - FGTS,1
mediante apresentação do Certificado 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 a/
apresentação do comprovante de inscrição e 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),á
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

í0.2. PARA COMpROVAÇÃO DA QUALTFTCAÇÃO ECONÔM|CO-FTNANCETRA:

10.2.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da

data marcada para início da disputa.

10.3. PARA COMPROVAçÃO DA QUALTFTCAçÃO rÉCrurCe:
10.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da

empresa em quantidades e ptazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não

serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial;

10.3.2. Alvará de licença, localização e funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal /
da sede da licitante, em plena validade, compatível com o objeto da licitação;

10.3.3. Certificado de vistoria, expedido pelo Corpo de Bombeiro, para o ramo de fogos

de artifício (produtos pirotécnicos);

10.3.4. Alvará de licença da empresa expedido pela Secretaria de Segurança Pública,
através do DEAM, para o comércio de produtos controlados (produtos pirotécnicos);

10.3.5. Alvará de licença do perito em explosivos (Blaster), expedido pela de Segurança
Pública - DEAIV;

10.3.6. Carteira Blaster do profissional responsável para a realizaçâo dos shows
pirotécnicos;

10.3.7. Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável pela rpalizaçáo da/
queima de fogos e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho ou contrato
de prestação de serviços. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderp ser
feita através de cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social;

10.3.8. Alvará de licença da empresa para transporte de fogos de artifício (produto{
pirotécnicos) expedido pela Secretaria de Segurança Pública, através do DEAM.

í 0.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
10.4.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7'
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o
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inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.4.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou a
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

í0.4.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilit^çao/
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.4.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

10.5. Os documentos de habilitaçáo poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de copia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,

mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em orgão de

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do orgão emissor.
10.6. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio

correspondente.
10.7. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser

firmadas por representante legal da empresa.
'10.8. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.
10.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, quanto à regularidade fiscal,
poderão sanear defeitos constatados na habilitação apenas se apresentarem na sessão

todos os documentos previstos neste Capítulo, mesmo que contenham algum vício.

10.10. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos
expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao ptazo de validade, serão aceitos por 03
(três) meses contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário
estabelecida neste Edital.

1í. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAçÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

11.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.
11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subltem 7.6 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.
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11.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.
11.6. Em nenhuma hipotese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.
11.6.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
11.6.5. 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.
í 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.
í 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por lote, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
11.9. 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 proclamação do vencedor.
11.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.11. Os lances deverão serformulados 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 relação ao primeiro.

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoerro,

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

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

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

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.14. 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 fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
11.16. O critério de iulqamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, apreqentado em
proposta ou lance verbal, sendo considerada vencedora do item a licitante que

apresentar/ofertar lance. como sendo o de menor preco e ainda, estiver com sua
documentacão válida. satisfazendo os termos deste edital e anexos.
11.17. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO' do licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e

item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital,

c23
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1í.18. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
11.19. Obtido preÇo aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 9.17.
11.20. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatorias,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
11.21. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

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

competitiva de lances entre os licitantes.
11.22. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularizaçáo da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,

desde que observado o contido no item 8.13 deste edital.
11.23. O prazo para a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar a

documentação de regularidade fiscal sem defeitos será de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável

por igual período mediante prévia justificativa da proponente, devidamente aceita pelo

Pregoeiro, contados da data de término do prazo de recursos ou da comunicação da decisão

do Pregoeiro acerca de eventuais recursos interpostos.

11.24. A permanência do(s) defeito(s) na documentação após o ptazo máximo estabelecido,

implicará na decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste

edital.
11.25. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.26. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação

regular, conforme estabelecido no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

PARA HABILITAÇÃO e item í0 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

11.27. No prazo de 0í (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante

declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente

ajustados.
11.27.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores

máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.27.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.
11.28. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
11.29. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por
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meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.
11.30. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.
11.31. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAçÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após
inutilizará os mesmos.
11.32. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

12. DA ADJUDTCAçÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
lote, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste
Edital.

12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

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

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito tVlunicipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologação.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
í3.í. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de

recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de

manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.
13.2. Será concedido optazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual

número de dias, que começaráo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso Xvlll, do art. 4" da Lei n" 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb.pr.oov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site
vrnrvr,v. n sb. p r. q ov. b r

13.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.
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í4. DO REGTSTRO DE PREÇOS
14.í. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xl) pela Prefeitura e pelos
classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.
14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, como ato concreto, tendo em vista a realizaçáo de Pregão Presencial. Em caso de não
atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições
da primeira colocada, sendo o fornecimento do objeto nas condições previstas neste edital
e seus anexos.
14.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de

Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho
emitida pela Prefeitura.

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o

preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.
14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,

obedecidas às disposições contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens

registrados.
14.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá

demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, Índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial

entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste

certame licitatorio.
14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em ate 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto

aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

15. DA VIGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (dozel meses, a
contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu

extrato no Diário Oficial do t\íunicípio de Nova Santa Bárbara.

í6. DO CONTRATO
16.'1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62da Lei no 8.666, de21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
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c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
16.2. 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
Iicitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

í7. DAS CONDIGOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
17.1 . A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:
17.1.1. Fornecer produto de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços, a
partir de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
17.1.2. 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;
17.1.3. Efetuar a troca imediata dos produtos entregues, objeto desta licitação, que estiver
fora das especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções, sem qualquer ônus paru a adquirente.
17.2. O licitante vencedor ficará obrigado a:

17.2.1. Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes deste Edital;

17.2.2. Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do

objeto contratado;
17.2.3. Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver
prévia autorização da Administração da Prefeitura.

í8. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
18.1. O ptazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partirda autorização
de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao

licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

19. DO LOCAL DA ENTREGA
19.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas

solicitações de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro,
frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

20. DO RECEBIMENTO
20.1.1. Provisoriamente, nos termos do art.73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
20.1.2. Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal

supracitado.
20.2. É. ressalvada a Prefeitura a devolução dos produtos, se estes não estiverem dentro das
especificaçôes exigidas na licitação conforme especificações neste Pregão Presencial em
especial o seu ANEXO l; bem como do prazo de validade da mercadoria estabelecida nos
termos do edital, arcando o fornecedor com os custos da devolução.
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20.3. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão
somente o recebimento da mesma pela Prefeitura, sendo sua confirmação definitiva
condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos produtos, relatórios ou
outros documentos que se fizerem necessários.

21. DO PAGAMENTO
21.1. Em até 30 (trinta) 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 tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "â", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituÍdas a

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

Regularidade de Situação junto ao FGTS.

21.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o No da conta bancária
receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

21.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste Pregão Presencial.
21.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

22, DO VALOR
22.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 23.371,43 (vinte e três mil,
trezentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), conforme Anexo I - Termo
de Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

23. DAS SANÇÕES ADMTNTSTRATTVAS

23.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não

mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de

Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo

inidôneo, Íizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatoria;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipoteses
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a
penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
23.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.
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23.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
23.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo orgão ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de

recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;

lll - 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
com unicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
23.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
23.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à Administração.

24. DAS DTSPOSTçOES rlrualS
24.1. Nenhuma indenizaçáo será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.
24.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com

antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

243. É obrigatoria a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos

direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
24.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
24.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.
24.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os

licitantes farão constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, bem

como o nome da pessoa indicada para contatos.
24.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do art. 21 da Lei
8'666/93' 

2s. sÃo 
'ARTES 

TNTEGRANTES DESTE EDTTAL:

25.1. ANEXO I - Termo de Referência;
25.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

25.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
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25.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
25.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
25.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
25.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
25.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
25.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
25.10. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;
25.11. ANEXO Xl - Modelo de Ata de Registro de Preços;

26. DO FORO
26.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer oLitro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitação.

Nova Santa Bárbara, 0311112017

*/TEric'Kondo

Prefeito Municipal

Marco Nunes
ro

Portaria n" 08012017
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PREGÃO PRESENGIAL NO 45/2017 . SRP
Processo Administrativo n.o 09612017

ANEXO I

TERMo DE REFERÊrucra

1. Do Objeto e Valor Máximo

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
fogos de artifício e show pirotécnico, conforme especificações e quantitativos abaixo
relacionados.

1.2. O valor máximo global é de - R$ 23.371,43 (vinte e três mil, trezentos e setenta e um
reais e quarenta e três centavos).

2. ESPECTFTGAÇOES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:

1

Foguete 12x1 50,00 CX 22,33 1.116,501 7545
2 7546 Foguete Cores 2" 10,00 CX 41,67 416,70

UN 3í 5,00 945,003 7550 Girando 1080 - Tiros 3,00
4 7543 Girandola 468 - Tiros 10,00 UN 150,00 1.500,00

Kit 30 tubos 44mm 3,00 UN 320,00 960,005 7547

b 7544 Kit 36 tbs tt/orteiros de Cores 3,00 KIT 163,33 489,99
UN 43,33 2.'166,507 7551 Morteiros 3" 50,00

I 7552 Morteiros 4" 20,00 UN 75,00 1.500,00

I 7553 Morteiros 5" 5,00 UN 176,67 883,35
Morteiros 6" 5,00 UN 290,00 í.450,0010 7554

11 7548 Torta 100 tubos 37mm 3,00 UN 735,00 2.205,00

3,00 UN 751,67 2.255,0112 7542 Torta 200 tubos 1"

13 7556 Torta 25 tubos 2,5" 3,00 UN 596,67 1.790,01

3,00 UN 325,00 975,0014 7558 Torta 30 tubos 1,5" - Efeito leque

15 7557 Torta 36 tubos 1,5" - Efeito Z 3,00 UN 681,67 2.045,01

UN 206,67 1.033,3516 7555 Torta 49 tubos 1" 5,00

17 7549 Torta 50 Tubos 44mm 3,00 UN 546,67 1.640,01

23.371,43TOTAL
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3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS
3.1. Os materiais a serem fornecidos deverão obedecer às normas e padrões da ABNT e
INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se espera, conforme
determina o Código de Defesa do Consumidor.

4. DA FORMA DE EXECUÇÃO
4.1. A empresa vencedora deverá realizar o manuseio e queima dosfogos de artifício, sem
nenhum custo adicional para o Município, sempre que solicitada pelo Setor de Compras do
Município.

5. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
5.1. O Vazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partirda autorização
de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao

licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

6. DO LOCAL DA ENTREGA
6.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações
de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

7. TNFORMAçOES ADtCtONAtS
7.1 Do ptazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 45/2017

ANEXO II -AROUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:

PP452Oí7-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 45/20í7

ANEXO III _ PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO
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ANEXO IV

ED|TAL oe pnecÃo pRESENcIAL No 45/20í7

ANEXO IV - INSTRUÇÔES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável

para a digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome SOFTWARE MEDIADOR UÍILIZADO PARA

MONTAR PREGÃO e um arquivo digital dê proposta com o nome

PP4520í 7_AN EXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

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

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP4520í7_ANEXO2_ARQUIVO
OIGITAL DE PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.
Abra o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MoNTAR PREGÃO.
Acesse o programa esproposta.exe

Clique no Uotao f

E localize o arquivo PP4520í7_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.est

M!il
Ld.. 

I ftodúÀr/S.$ir6 |
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Será aberta uma janela como a Íigura abaixo:

P,"r" Hái-l

r..l
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