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PREFEITURA MUNICIPAL

rI* NOVA SANTA E}ARBARA

fl
Processo Administrativo n.o 7 312019

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de
cozinha.

DATA DA ABERTURA: Dia 2810'112020, às 14h00min.

DOTA AO:

VALOR MAXIMO R$ 39.254,86 (trinta e nove mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍa es,222, Telefone - 43.3266-8'100 - C.N.P.J. N.o 95.56'l.080/0001-60
E-inail: liçitacao,r nsh.pr.{o\'.1)r - Nova Santa Bárbara - Paraná

E
E N

0

Dotaçóês

ExercÍcio
da
despesa

Conta da -

despesa
Funcional programátícâ Fonts de

íecuíso
NatuÍeza da dêspesa Grupo da íonte

2019 330 03.001.04.'t 22.0060.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do ExeÍcicio
2019 630 05.001. 1 5. 1 22.0070.2009 0 3.3 90 30 00.00 Do Exeícicio
2019 1480 06.002.12.361.0210.2016 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercíclo

2019 1490 06.002.12.361.0210.2016 103 3 3.90.30.00.00 Do Erercicio
2019 1500 06.002.12.361.0210.2016 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2019 1510 06.002.12.361.0210 2016

104

107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 1520 06.002.12.361.02í0.2016 114 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 1690 06.002.12.361.0210.2016 103 4.4.90 52.00.00 Do Exercicio

2019 1700 06.002. 1 2.361.0210.2016 104 4.4.90 52.00.00 Do Exercício

2019 1710 06.002.12.361.0210.2016 Do Exercício

2019 2080 06.004. 1 2 365.027 0 2020 0 Do Exercício

2019 2090 3.3 90.30.00.00 Do Exercicro

2019 2100 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 2110 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2019 2111

o04 .12.365 .0270.2020

004.12 365 0270 2020

004 .12.365 .0270.2020

o04.12.365.0270 2020

103

115

104

112

3.3.90.30.00.00 Do Exercícro

2019 2112 06 004 12 365.0270.2020 121 3 3.90.30.00 00 Do Exercicro

2019 2180 06 004 .12.365 .0270.2020 0 4 4.90.52.00 00 Do Exeícícro

2019 2190 06.004.1 2.365.0270.2020 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercícro

2019 2510 08.00í.10 301.0320.2025 3.3.90.30.00.00 Do Exercícro

2520 303

0

3.3.90.30.00 00 Do Exeícicio2019 08.001 10 301 0320.2025

2019 2720 4.4.90.52.00.00 Do Exeícício08.001.10.301.0320.2025

2019 2730 08.001.10.301.0320.2025 303

0

4.4.90.52.00.00 Do ExeÍcicio
2019 3040 09.001.08.244.0380.2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 3250 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 3251 09.002.08.244.0400 2033 3.3.90.30.00.00 Do Exercício705

2019 3252 09.002.08.244.0400.2033 ?27 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 09.002.08.244.0400.2033 732 3 3.90.30.00.00 Do ExercÍcro

2019 3260 09.002.08.244.M00.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do ExeÍcicio
2019 3261 09 002 08 244.0400.2033 Do ExeÍcicio
2019 3262 0s.002.08.244.0400.2033 751 3.3.90.30.00.00 Do ExeÍcicio
2019 3420 09.003.08.243.041 0.6034 0 Do Exercíoo
2019 3425 09.003.08.243.041 0 6034 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2019 3510 09.003.08.243.0430 2035

728

0 3.3.90.30.00.00 Do ExeÍcicro

107 l+.l.so.sz.oo.oo
l3.3.9o.3o.oo.oo

750 lr.r.so.ao.oo.oo

Js.s go ro oo.oo



PREFEITURA }/UNICIPAL 4at.'/ab
L qt 002llt NOVA SANTA BARBARA+

.-,-i"-'É- esrplo oo pp.e.qr,rÁ

CORRES PO I.I OÊtIC IE I NTE RNA

DE: Secretaria de Obras

No í05/2019

Data:
27t11t2019

?T,,r ,t1

PARA: Setor de licitação

Venho por meio deste solicita aberlura de licitação para aquisição de cascos de
botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha. Segue em anexo pedido

Atenciosamente...

il.
.,§/_/

Lourival Vitor dos Santos
Secretário de Obras, do Trabalho e Geraçáo dê Empregos

CLa,*,-)-

Nome SSINAtura

--r-'-

Recebido por:

Rr.ra Walfredo Bittencourt de Molaes no 222, Centro,
Nova Santa Bárbara. Paraná - Q - E-rnail- licitacao,

8 43.3266.8100. .': - 86.250-000
-1, 

nSb r or'.br - u'u'rv.nsb. pr'.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
5aL ))5

00{

coRRESPoNDÊructa tNrenua

Nova Santa Bárbara, 27de novembro de 2019

DE - SECRETARTA DE aourrursrRnçÃo

PARA: SETOR DE LICITAÇOES

Venho por meio desta, encamrrhar a previsão de gastos de gás
de cozinha, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração por um
período de 12 (doze) meses, conforme anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Lúcio A
Secretário

eÉo dos Reis
Adm in istração

(t l1
a

Rua Walfredo BittencoLrrt de Moraes no 222, Centro. ÍR 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail lic ita aor?7 ov.br - urvrv. n s b. pr. gov. b r'

1



PREFEITURA T,,4UNICI PAL 0c5
NOVA SANTA BARB,ARA

EsPEctFrcAÇÕes oo PRoDUTo

Nome do produto/se Quantidade
Gás de cozinha, em botijáo contendo I 3
kg

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. ( entro. Íi .+3- 3266.8100, = - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paralá - tr - E-rnail- lic itacaof(rtrrSb+l8a!.!1 - rvs'rv.nsb.pt.gor'.br

2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.. Walfredo Bittencourt de MoÍaes, 222,I (43) 3266 8100 C.N.P J N." 95.561.080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes,842 - Jardim Alto da Boa Vista A (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BárbaÍa - PaÍaná

C O RR E S PON D E NCIA INTE RNA

DE: PREFEITO MUNICIPALISECRETAIA DE EDUCÁÇÃO,
ESPORTE E CALTARA

N" 26912019

DaIa: 27 /l l/2019

PARA.. S E C RE TARIA DE AD MI NI S TRA O/DEPTO LICITA o

ASSUNTO.. SOLICITA O LICITÁ O PARA A L'ISI O DE GÁS

Solicito que sejam tolnadas as providencias necessárias para

ABERTURA DE LICITAÇÃO para contratação de empresa para fornecimento de gás de

cozinha para um período de 0l ano. Segue em anexo a previsão para cada setor.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

\l
nc Kondo

Prefeito Municipal
E

Recebido por: Ar,,^Á-
e

4ar fi rtc



0t7
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.: Walfredo Binencourt de Moraes, 222, 7 (43\ 3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/OOO1,60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes,842 -.rardim Alto da Boa Vista a (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb pr.gov.br - Nova Sanla Bárbara - paraná

I SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -\r,L Itt

ás de cozinha, em botijão contendo '13 k

2 cENTRo MLrNrcrpAL oE roucaçÃo TNFANTIL NoEMIA BITTENCoURT CARNEtRo -
'ú

Nome do roduto/serviço

3 ESCoLA MLrNrcrpAL MARIA o.e. coNcnrçÃo KASECKER - 5c1- 111

4 ESCoLA ML'NICIpAL EDSoN GoNÇALVES pALHANo -\t.,l ' 1\L

Nome do roduto/s

s cENrRo MLrr{rcrpAl DE EDUCAÇÃo INFANTIL MASSUCo KoNDo -5* 1ll

Quantidade Unidade
Casco de botijão de gás, contendo 13 kg

Item oNome do roCuto/servi
1 01 UN

02 UN

Item Quantidade Unidade
1 lCasco de botijão de gás, contendo '1 3 kg 03 UN
Z lCas de cozinha, em botijáo contenOo t S fg 60 UN

Item Nôme do produto/serviço Quantidade Unidade
J Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg 45 UN

1 Casco de botijão de gás, contendo í 3 kg 06 UN

Item uantidade Unidade
1 Casco de botijáo de gás, contendo 45 kg loz UN

2 Gás de cozinha, em botijão contendo 1 3 kg lzo 
'

UN

J Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg l+s UN

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade
J Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg 50 UN

1 Casco de botijão de gás, contendo 1 3 kg 02 UN

2



4c,L 1lu

0c8E PREFEITURA MUNICIPAL

H NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNIC!PAL DE SAUDE

coRRESpon oÊncrA rNTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde N" 280/2019

PARA: Secretaria de Administração DATA: 27111119

ASSUNTO: Licitação de botijão gás

Encaminhamos a Vossa Senhoria a lista de gás para ser

licitado.

Atenciosamente,

Michele a S de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

Recebido por
q{,..',^-\, ?b, ,,

Data

t7
Nome atrra

Rua Antonio Joaquim RodígLres no 623 8(43 266 8050) CNPJ n0 08.854 896/0001-88 E-mail

§elCels!@vahoo corn br - Nova Santa Bárbara - PaÍaná



0$9
PREFEITURA MUN!CIPAL

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Secretaria Municipal de Saúde

ESPECTFTCAÇOES OOS PRODUTOS

ü§iÍ Etiidif;íê:l:,li'
1 Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg í8 UN

Nova Santa Bárbara, 27 de novembro de 2019.

Michel res de Jesus Maria de Lourdes Pereira Almeida
Responsável pela licitaçãoSecretaria Municipal de Saúde

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, E(43 266 8050) CNPJ n' 08.854.896/0001-88 E-mail
saudensb(ôvahoo.com.br - Nova Santa BárbaÍa - Paraná



5* th\t
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

S ecraarfu *lunicipat [e lssistincia Sociat
c.N.P.J. N." 19.560.789/000í 63

Solicito abertura de licitação para aquisição de cascos de botiião de qás

de cozinha e recarqa de qás de cozinha para suprir as necessidades desta

secretaria por um período de 12 (doze) meses, conforme especificaçÕes abaixo:

ITEM DESCRIÇAO DO ITEM Quantidade

J 50Gás de cozinha, em botijão contendo '1 3 kg

t)
/. ,. ]r{L 11 tL-ügia Barbara g9íra Santana

Secretária Municipal de Assistência Social

-BrÚe#roo pon: DATA

es/rr / t

Avenida Walter Guimar'ães da Costa, no 512 - Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1 486 e-mai l socialnsbpr@yal.roo.com.br

Nova Santa Bárb:.ra-PR

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social No 125/2019

Para: Secretaria de Administração Data:2811112019

Assunto: Abertura de Licitação
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o
/á' //oaRAZAO SOCIA

ENDEREÇO: fl
CNPJ í
TEIEFONÉO'q 4z/'"b // n
EMAIL

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email: compras@nsb. pr.gov. br

"coTAÇÃo DE PREÇO"

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data -

)

Noniadoipfpdútó/sârviçot,,,:.-:; r"a:,.,r,t :';:''.;:.**;*;::, ; ,-i.*ValoÍ;Totàli.:',

Gás de cozinha em botijão contendo 13 Kg ?3 oo
Casco de gás de cozinha contendo 13 Kg 2700u
Gás de cozinha em cilindro contendo 45 Kg 3lo/0
Casco de gás de cozinha em cilindro contendo 45 Kg 6ft)
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RAZÀo soct
ENDEREÇO:

CNPJ

TELEEONE

EltilAlL

DaÍa -

q

o

t -arn

.HE

,0CI0

.1-llt*n"" Municipat de Nova sanra Bárbara - pr.'CNPJ: 95.561.080/000í._t

Emair: compra""r.o.or.njrl*Fone/ 
Fax - (43) 3266-8í00

'coraçÃo DE pREço.

02.5TO-O8I /§OOr -G3
Carimbo c-om CNpJ _ JET üOÊáERCIO DÉ.GA§

eo , Copasa C

Assinatura - Par,ltlo

,,r rlta /;o t f ,

/,

to/seNo em do ro Udp rviço
Va lor Total

U

Gás de @z nha m bo ao nco tendo 1 3 Ks 7s oo,SCa co de s dgá @zt hn a c no dten o 1 3 Kg -ao/ozi cil Kg
Sa de c hn ea m ndro contendo 45

ooCas dco e S degá cozinha em CI ndro con ne do 45 Kg

I



013

Relatór o de Cotação: cotação rápida 3g9

Pesquisa realizada entre 1B/10/2019 1 6:53:04 e t B/t O/201 9 t 7:OO:39

{.i::trrijLi'r,r,jir._.Jr,1 i.r,tl .rt,t,t lt rt.,l;i I ir.it,-r-. .

PnEÇOSITE M

)Gi.i (le,:.o1rnhê eri) l)oll]ão coften(lo l3 Kq

QUANT'DÂDE

ldentificâção

ldentiÍicâção

I l.-lniCade

lLhrCade

I Unrdade

uirÍÁBro

15.25

lrs,illl

313,00

Da ta
Licltação

0t/10,,24_rljl

TOTA L

P57525

FSl,15 LIC

F53r3,00

Rs313,00

PreÇo

ÊsI,15ta

R§145,00

Preço Compras
Governementaia

órgão Público

A\ Valoí Unitário

PÍeÇo Compras

Governamentâis

Preço Compras

G0vernomentois

0ata
Licitaçã o

a7,1tr)/2ir1,l

P r€ço

t{,7! ?1,

Rs7s.26

l,llulaiTÉnl0 u,.. D:tE:r,i I Llor.ânrlo iâ -,.Í.nÁrii0â 
I À,r\Et] Grrpantü:to rlê

al^( t.. )

i.i,PÍe(tà(r 32'l0lq
UASri 1 0il:19

2l(las(!r ale,la:, de c.z nha,rontendo l3 Kq

Valor Unitáíio

3j r-:n3 ir? coz nhà en, arlnoro conie.ldo .15 (ar

órgão Público

SÉCRETARIA I./UI'JIC PAL DE |]ÂRLIAI]U PE

Órgáo Público

UDt'regào 262C19

IjASG g26eúq

Ór9áo Público

MLt'lriJI'Rrr)i)ÀÂGIICItTU'1^Pt()U:!Bt^l,itiA:flaltvitrlIo]lrrtprcra
B.asrler.a de Pesq rrsâ ÂqrolrÉ,-!árle , Errr 'í:íra - Cer'1r.. ce I esqu sa

illrolrÊcuina Llús CEíído3 - CFAC

2

ldentificaçáo
Da ta
LicitâÇáo

101r 0,,1,01çl

PreÇo

I(5:ll:i.oiI'1"Í-1ôgào 4?'._)lg

uasS r350;9

Vâloí Unitário

,11 C:.!cc de cá5 de (.r.Írha erÍr Lr , ),lro oonlerci(r -15 Kc

Preço Compras

Goveínamentâis

1

FSJú'r 95

RS897,r 0

36liA5

Data
Licltoção

':9 /t) t- !7i)tt)

Píeço

!rs3c:i.i5

fl§363,85

ldêntificaÇão

tlN4íjBIS/rFSIÀDllÂr DE Átsrs;t t tlíl rÁ llllllcÂ, i ! I ll'llirio RURAI. tro

ESTADO Dt R0lrotJ I tllÊ tl'lÀTtP,'l ,'j

l.l"PÍegé.)13:Dlíl

UÀ9C:925584

Vâlor Unitáíio

l'-j:r:r_: r':..r , ati rlrj Ê!i52la

:r a:', ; aaa::'li: -1:,: rS1.1!1C

r.4('.j,j .jcr, I i.,ai),, ( )[,i cr\:j,_]53 I :1 011

Vâlor Global

1t4

[ir!(j a iiu]r t'r:!(.:, Crri rir) r' F!163.3!
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Detalhamento dos ltens

írs7a,;,5lLr,r_ I fli: (lÊ ct.'I l'a (rj' :')ir.-ô.,j],lel(iít "t (!

QuBntidadê Descriçâo

Gás d..íJzrnhs er bolrjào coítendc t:t Kg

PreÇo (Compras Governêmentâls) lj Mediêna das Propostas Finâig

óígáot tllu:TERTC üÂ a)ÊFESÀ

, '.r"dr,d,, d" 
^ero,.d,rl.. 

r
tl^l-l GÍul)ên,eiitc de,..p.,rr,,'1.1J

0bieto: Êpírrslr. .ie píeç.rs caí,r Íulura .,qu 1,.dD.lê (jil
Descrição: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLÉO - GLP Gás LKtuererllr rie pelró e. (GLt r

lr. drde.,e lile.irda BoI|là. dê ijás L,l.;

catMet: 47678 . GÁ: LrtlUEF E lrO LrE Mr,r rLE, r,Lf úa!,tfrLrrHr,aF!t,úIúLF i

l.lL)tJE

CNPJ RAzÃo soctAL Do FoRNEcEDoR

tvlÁRClÂL REVTNDEDoBA DE liÂSi LIDA - l/E

VALOR DA PROPOSTA FINAL

lrs75 00

Nome d€ Contâto;
t-ÍÉren. âri l,rnli:r() c13 !;l !3

TeleÍone: Emâil:
,"j,'Lrn ,ii,r]lpq"( rnr l{

Observação

Datâ:

Modâlidade:

SRP:

ldentificâÇáo:

Lote/ltem:

Âta:

Adjudicáção:

Fonte:

Quantidadê:

unidâdê:

UF:

Cl,ltr,?alq Ir)Oi

Píc!áo [lelran L,

stl!1

ll 'P14!ào .l:201 g ,llni(; I tí)rr-j-ú

!E!Ára
C6;l ir/10 g lz 2:l

vrvr!1 Lon rpr as(jovelí 
'à 

r nên td,5 lot, I

7l

Rs7s,25

ni75 5r)

I ().()98.7r.r8lí)(.rtrl -1 i.l

' \,i Êf!LrEÓLIR ,

MârcE: lltillnllÀ: GÁS

FÉbric6nte: l-FTFoaRÁS

Modêlo: ul.llcrl
Desêíição:CárriLeíe{cdel,eÍóleo(rjlPlün:dà,'Êder.ed,d3Pô!Llào.êGásr'l:

Endêreço:
tt r)uLHLI.s r.tAELltÂi. 561

Nome d€ ContEto
r..,1AllC!S

TelêÍonê:
1.'r) 33/5 1035

Eme il:
nra.c ê ! âsli qmá rl ,-,trr]

lb.l S7 57 2/D0C 1-50 lNt,tl.,A:; COh,lEnClo DE Ga.i t i DA - I/E

MârcB: aílll! r:\l
Fabric6ntê: Pl:TRr'rnÍrÀs
Modêlo: '

Descrição: (13.. , rÍrL,"rÉ'1. (je Peú.1:ô (Gl P) lif rldrlP d. l,iÉ.iril3 CuIilêo iê Gis Plli

Estsdo: Cidsdê: EndeíeÇo:
R.J Í),(rue dp aãii3i ÂAail3TlntÍjiiÁ Âa Sll

tr 1_r 1 .1 a) il tlll.n 2 C ts. o da .lás .l' '.-z 'i': , , j-ií.'.1.r l:r (c

Quahtidâde

'úoiLJacle

0es cÍição

Cásco de qás de L,rzinhâ contei)Jú 3 (g

ob6ervqção

Preço (compras Governâmentais) 1: Mêdiânâ dâs PÍoposla6 Finâis

Órgão: jECr-lETÁRla f''lUlllClPAL DE CÂnr.laRrl PE

R§r 45,00

0ata: 0 r,/10,'2(rls 09r12

2t4



0bjêto

Des crição

CatMot

Àqu,srçáo d. rjás B rtaf o (GLF Lr(tueÍe ro d.r PÊlr(,leo). I 3 t l- {5 e C.l r,írc

Lrara Gas, a íIn ce àtender as necÉsslda.les,rs êcesst,ló(les das LJn dales
issrstercrêrs de Sâ:rde da Pedê PLrbttaa I ulr,r:pa E á: nelassiJâdes das

d VerSnS sÊcrelaÍ ns e óíqacs (lâ .ÍlrnrntslÍa.. io dtrelr e LftJrrr'tá da PrêÍ€ttUrll
l,lur,rcrfôl rle Ca^ri,ru (P íCl. du.a^tÊ c pr'ioLro ae t: íú.,7e) rn.rscs

BOTIJÃo GÁs LIQUEFIITo DE PETRÔLEo . GLP.I .II:J i-,j
LloLjEFtlTD DL PtTÊ0LtÔ r:llP tllAiEPl^t C!ÂpÀ À?ú Í LrO ílÁ:j
Io'',: J,'8.rrtlu. .t,^r'.,D| 0^r't:..'.ii r,..r. i,-. -!,:,
Êl1lÜirl, l\.1 rl'.'II.lrqll. l.l' À.-!'JTui'.r L1RÀL'!l' _Tt;Àr.
ADIClC,NAlS VÂ] (l

252316 B' l: r'.r.,-r LÍt'l-l'l ". tOLtr t-, l.l;lLhtÁ .rté,:
cÇ0 I rP0 GÁ-c P|ICF^iJO-BUTr\t.t0 aÂpAi) DADE ECrT .lÀ0 l:J ka, ÀpLlaÁí /iO
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Serviço
Preço ll - Antonio

F, Ruy

Preço lll - Set

Comercio de
gás

Média Cotação - Fornecimento de Gás de Cozinha

Preçul-Bancode
preços

Média

76,4L666667
Gás de cozinha
contendo 1 3 Kq

em botijão
75,25 79,OO 7 5,00

191,6666667
Casco de gás de cozinha contendo
í3 Kq 1.4 5 290 r.40

340 320
324,3333333

Gás de cozinha em ciliàdro
contêndo 45 Kq 313

400
454,6166667

Jó 3,85 600
Casco de gás de cozinha em
cilindro contendo 45 Kg

Nova Santa Bárbara, 21 de outubro de 2019

:r.ii -, !, .,..r....1 i1.,(,,.,'-f '.
Da niela Corsi Vicente

Responsável pela cotação
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ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2811112019

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor. de Licitação as correspondências
expedidas pelas Secretarias Municipais, solicitando o registro de preços para
eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de
cozinha, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para a abertüra
de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

tl
\

E
Prefei

Kondo
Municipal

Rua Walfredo Bittencourl de Molaes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARA\A

coRRESPoNDÊNcn ltreRrua

Nova Santa Bárbara, 2811112019

De: Setor de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão de
gás de cozinha e recarga de gás de cozinha.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preço§ para eventual aquisição de cascos de botijão
de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo
previsto de R$ 39.254,86 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e
oitenta e seis centavos).

Sendo o que se apreserrta para o momento

Atenciosamente,

Elainê uditk. d Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bitencouí de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8 I 00, t: - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacaoíànsb.pr.ror,.!1 - rvrrt.nsb T ov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 020

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORR.ESPONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Excelência
em data de 2811112019, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para o
registro de preços para eventuâl aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de
gás de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de l2
(doze) meses, num valor máximo previslo de R$ 19.254,86 (trinta e nove mil, duzentos e

cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Outrossim, inÍbrmo que a Dotação Orçamentária é

03 Secretaria Municipal de Administração;
001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0060.2006 Manutenção da Secretariâ Municipal de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo: 330.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0070.2009 Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo: 630.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Espofie e Cultura;
002 Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação/Escolas;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 1480; 1490; 1500; 1510; 1520;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1690; 1700; 1710;
004 - CMEI Noêmia BittencouÍ Cameiro;
12.365 .027 0 .2020 - Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Cameiro;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 2080; 2090; 2100; 2110; 2111.;2112;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2180;2190.

08 - Secretaria Municipal de Saúde:

001 - Fundo Municipal de Saúde;

10.301 .0320.2025 - Manutenção do Fundo N4unicipal de Saúde;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2510:2520t
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2720;2730;

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3040;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo lr{unicipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3250;3251;3252;3253;3260;3261;3262;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro I 43.3266.8100, >< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - tvtlu.nsb-or'.sov.br



PREFEITURA TVIUNICI PAL 021
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARÁ.NÁ
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Materia[ de Consumo: 3420;3425:
08.243.0430.203 5 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo: 3510.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara,28 de novembro de 2019.

Atenciosamente-

eSo Campos
Contadota./CR 0450961O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, E 41. 3266.8100, [< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paranà - E - rvry*.lsb.Dr'.qov.br

. Lauri



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

022

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2811112019

Prezada Senhora,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando o registro de preços para eventual aquisição de cascos de
botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades
das mesmas por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de R$
39.254,86 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis
centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsâo
orçamentária através da dotação:

03 - Secretaria Municipal de Administraçâo;
001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0060.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 330.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçâo de Emprego;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 630.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutençáo do Departamento Municipal de
Educaçáoi Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; í480; 1490; 1500; 1510; 1520;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1690; 1700; 17í0;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
12.365.0270.2020 - Manutençáo do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2080; 2090; 2100; 2110: 2111:
2112,
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2180;2190. '

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2510,2520,
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2720;2730,

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social:
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência
Social;

Rua Walliedo BittencouÍt dc Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - fonc/|a\ (0ll ) 1266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.56 I 080/0001 '60
I'l-rnail: licitacao.i nsb.Dr.co\.br - Nova Silnla llarbara - PaÍarlá
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PREFEITURA MUNICIPAL 02:
NOVA SANTA BARBARA

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3040;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Muricipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consunro; 3250: 3251; 3252: 3253', 3260:
3261:3262:
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Dlreitos da
Criança e do Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3420;3425:
08.243.0430.2035 - Manutençáo do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3510.

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 ditk dos Santos
Setor de Licitações

Rua Walliedo Billencouí dc l\,Íorir.s. 222 - Cep 86250-000 - Ii)ne,/l:a\ ( 0+j ) 1266 8 I 00 - C_-.N.p.J. N." 95.56 t 080i0001 -60
Il-rlail: licitacao a n sb.or.!ov.br - Norâ Santa Barbara - PaÍaná
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

PARECER JURíDICO N9 227 /2079

Assunto: Registro de Preço para aquisiião de cascos de botijão de gás de

cozinha e recarga de gás de cozinha.

Solicitante: Setor de Licitação.

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório

a ser adotada para Registro de Preço para aquisição de cascos de botijão de

gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades de

toda as secreta ria s municipais.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou

contratação de serviços, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi

modernamente consagrada na Constituiçãc da República Federativa do

Brasil de 1988 no aft. 37, XXl, que diz que "ressalvados os casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serâo

contratados mediante processo de licitação pública...". O Registro de

Preços está previsto na Lei 8.666/93, art. 15, ll:

Art. 15. As compros, sempre que possível, deverõo:

ll - ser processodas atroves de sistemo de registro de preços;

O Decreto np 7.892,em seu art. 7e, assim prevê: A licitação para registro de

preços será realizada na modalidade cie concorrência, do tipo menor preço,
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

nos termos da Lei ns 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos

termos da Lei ne 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de

mercado.

Marçal Justen Filho em Comentáríos à Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, (2008, p. 201) traz inclusive a distinção entre o Sistema de

Registro de Preços e a modalidade Pregão:

O pregõo é umo modolidade de licitação, enquanto o registro de preços e

um sistemo de controtações. lsso significa que o pregõo resulto num único

contrato (aindo que possa ter o execuçõa continuodo), enquonto o registro

de preços propicio umo série de contratoções. respeitodos os quontitativos

máximos e o observôncio do período de un, ono. Dito de outro modo, o

pregõo se exoure com umo único. contratoçõo, enquanto o registro de

preços da oportunidode a tontos contratações quontos Íorem possíveis (em

face dos quontitativos moximos licitodos e do prozo de validode).

Já a Lei 70.520/02, que instituiu o pregão como modalidade de licitação

para aquisição de bens e serviços comuns, previu em seu art. 1-1, a utilização

do registro de preços, desde que os entes fizessem tal prescrição em

regulamento específico, o que é feito, de maneira geral, por decreto.

Art. 11. As compros e controtoções de bens e serviços comuns, no ômbito

da lJniõo, dos Estodos, do Distrito Federol e dos Municípios, quando

efetuodas pelo sistema de registro de preços previsto no ort. 1-5 do Lei ne

8.666, de 21 de junho de 1993, poderõo adotor a modolidode de pregõo,

co nfo rme re g u I o me nto espec ífico.
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* NOVA SANTA EARBARA

Por conta de tal inovação, o Decreto Federal 3.931/OI sofreu alteração em

seu art. 3", passando a vigorar da seguinte maneira:

Art. 3q A licítação para registro de preços será realizada na modalidade de

concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos

8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será

precedida de ampla pesquisa de mercado. (Redação dada pelo Decreto ne

4.342, de23.8.2002).

A escolha da modalidade não á subsumida ao alvitre do Administrador, esta

escolha é ato vinculado ao arcabouço normativo, não podendo ele se eximir

de observá-lo, sob pena de responsabílidade.

O pregão e uma modalidade bastante utilizada atualmente sob o sistema

de registro de preços. As vantagens de sua utilização são enormes,

principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair inúmeros

licitantes, o que não ocorre, por exemplo, na modalidade convite. Com o

pregão, os licitantes têm a oportunidade de rrxaurirem suas propostas e, ao

fínal, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Diante das consideraçôes acima, por se tratar de um aquÍsição considerada

comum, de produtos cuja escolha pode ser teita tão somente com base nos

preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem

de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja em.sua

forma presencial ou eletrônica, visando registro de preço.
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à conven iência e

encaminhamento e

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo

decisão à a utoridade superior.

É o pa recer.

Nova Santa Bárbara, 28 de novembro de 2019.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Ju rídica

,/\
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informaçóes, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRF,SENCIAL a" 4212OL9, que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijào
de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, normatizaÇão de
procedimentos administrativos, con-sultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à ârea, de conformidade conr a Lei Federal n" 10.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08lO8l2000, Decreto Federal n"
3.697, de 2ll12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" 1lll2O19, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbana, 281 ll l2Ol9.

ao Setor de Licitação para as

€

ll.*Jil

Pre
Kondo
Municipal

Rua Walfredo Bitrencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 1266.8100, ia - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, i)araná
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2811112019

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro
de preço do Pregão Presencial n" 4212019, cujo objeto é o registro de preços para
eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de
cozinha, em atendimento ao disposto ho parágrafo único, art. 38, da Lei n' 8.666i93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cristi uditk dos antos
Setor de LicitaçÕes

Rua Walliedo Bittencouft de Moraes n'222, Centro. I 43. 3
Paraná - E - E-mails - licitacao0nsb.pr

266.8100 E - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara.
gov.br - rvrvrv.nsb. or.gov.br
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Processo Admin istrativo np 07 3 I 2019

Pregão Presencial ns 042/2019

Objeto: Registro de Preços para eventual acuisição de cascos de botijão de

gás de cozinha e recarga de gás de cozinha.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Presencial ns 04212079, o qual tem por objeto Registro

de Preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha

e recarga de gás de cozinha.

O pregão é regido pela Lei ns 70.520/2002, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.45012005 [pora pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase p'eparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne 70.520/2002, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os criterios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
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ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indi-.oensáveis elementos técnícos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado

pelo órgão ou entidade promotora da licítação, dos bens ou serviços a

serem licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregceiro e respectiva equipe . de

apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabilidaoe e sua classifícação, bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidaCe jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as providências '1ue ainda devem ser adotadas

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em

um volume, contendo a solicitação das secretarias municipais, no entanto

sem justificativa do consumo em razão da quantidade solicitada, que por

cautela esse jurídico sempre entende por conveniente. Após o

departamento competente procedeu a pt squisa de preços, a fim de

formar diante do que determina a legislação, parâmetros para compor os

preços máximos dos produtos a serem adquiridos e da despesa total.
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O setor contábil indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa

pretendida, a procuradoria jurÍdica emitiu l,arecer sobre a modalidade a

ser adotada, no caso pregão seja em sua forma presencial ou eletrônica e

finalmente a autoridade competente determinou a continuidade do

processo e elaboração do edital convocatório, na modalidade pregão

presencial.

Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ns 70.52Ol2OO2, do

Decreto ns 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Assim, tendo em vista a obediência aos disp rsitivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato/ata de

registro de preço aprovada por esta Procuradoria Jurídica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas no edital, com seus anexos, nos termos do

art. 10, § 1e, da Lei ns 10.480/2002,c/co parágrafo único do art.38 da Lei

ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análíse da Procuradoria os

elementos técnicos pertinentes ao certarre, como aqueles de ordem

financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos

setores responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.
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Nova Santa Bárbara, L1de dezembro de 2019.

-=-\
Carmen Cortez Wit:ken

Procuradoria J uríd ica
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AVrSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCTAL N.O 42I2O1g

Processo Administrativo n.o 7312019

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cascos
de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha.

Tipo: ÍVlenor Preço - Por ltem.

Recebimento dos
28t01t2020.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 2810112020, às't4h00min.

Preço Máximo: R$ 39.254,86 (trinta e nove mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura lttlunicipal de Nova Santa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo Bittencourt de Arloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1111212019.

Mônica Maria Proença artins da Conceição
Pregoeira

Portaria n" 11112019
,õ

:"
1

eàrt

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mails licitacaoaí nsb.or.gov.br - rvrvrv. n sb.Dr. go t,. br

€0
l€

ar-

Rua Walfredo Bittencourt de Mo raes n" 222, Centro, fI 43. 3266.8100, E - 86.250-000

g5 .561080/000í
Edrtal Publlcado

ova
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PREGAO PRESENCIAL NO 42120í9 - SRP
Processo Administrativo n.' 73/20í I

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 Licitaçôes por meio do fax (43) 3266-8100 ou para o ê-
mail licitacao@nsb. pr.gov. br

A falta de remessa do presente Recíbo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis rêtificaçôes ocorridas no instrumento convocatóiio ou outras
informações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Mônica Maria Proença M s da Conceição
Pregoeira

Portaria n' 11112019

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes no 221. Centro. E 4i. 1266.8100, ''r - 86.250-000

Nova Santa Bárbara. paraná _ E _ E_rnail _ lic itacaerúànsb. pr.gOv.bt _ rvrvrv. nsb. pr. gov.br
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pRecÃo PRESENcTAL No 42l20r9 - sRP
Processo Administrativo n." 7312O19

Objeto: Registro dê prêços para eventuel aquisição de cãscos de botijão de gás de
cozinha e recarga de gás de cozinha.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

ou pelo ieli Íax

aos I t2019

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencouft de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, Fl - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacae@tsb+Lgoy-br - uçrv.nsb.pr.gov.br
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EST ADO DO PARANA

PREGÃO PRESENCIA[, NO 4212019 - SRP
Processo Admih istrativo n." 7 312019

LICITACAO EXCLUSIVA PARA MICROEMP RESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) (LC 147120141.

ABERTURA DA LTCTTAÇÃO

Abertura: Dia 2810112020, às í 4h00min.

Protocolo dos envelopês: Até às 13h30min, do dia 28tO1t2O2O.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através da Pregoeira, designado pela

Portaria no 080/20í8, do Senhor Prefeito Municrpal, torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por itêm, destinado ao recebimento
de propostas objetivando a aquisição dos objetos relacionados no ANEXO l: Aquisição de
cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as

necessidades das Secretarias Municipais, em i:onformidade com o disposto na Lei

Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.' 1O.52O|2OO2, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00 e, no que couber, na

Lei Federal n.o 8.666/1993.

A retirada dêste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das 13:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexÍa-feira, íonellax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email

licitacaotOnsb oI oov 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 a Pregoeira ou à Equipe de Apoio, ate 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 todcs os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.or.qov.br, para ciência de todos os

interessados

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 2810112020, às í4h00min, no

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

Moraes, n' 222, Bairrc Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pela Pregoeira e

sua equipe de apoio.

1. DAS CONDIÇÕES Oe 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

3

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8 I 00, l- - 86.150-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnai l - l ic itaca,r[Dnsb.Dr.Í:ol.br' - rvrnr'.nsb. pr. gor,.br
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respectivos atos constitutivos;

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

1.2. 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 própria autoridade que.aplicou a penalidade;

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

d) consórcio de empresas. sob nenhuma iorma:

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o í 23106.

2. DO OBJETO

2.1 - O objêto da licitaçáo é a escolha da proposta mais vantajosa para a administraçâo, no
registro de preços para eventual aquisição de cascos de botüão de gás de cozinha e
recarga de gás de cozinha. para suprir as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme descriçóes constantes neste edital e seus anexos.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.í. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
mentária:

Dotações
Fonte
e

recurso

Conta
da
despes
a

Funcional piogramática Nâtureza da
dêàpesa

Grupo da fonteExêrctci
oda'
de§pes
a

330 03.o01.o4.1 22.0060 2006 tt 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2019
2019 630 05.00 1 . 1 5.1 22.0070. 2009 tt 3.3 90.30 00 00 Do Exercício

Do Exercício2019 1480 06.002.1 2.361.0210.2016 0 3.3.90.30.00.00
3.3 90 30.00 00 Do Exercício2019 í 490 06.002.1 2.361.0210.2016 103

06.002.1 2.36 1.0210.2016 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2019 1500

1510 06.002.1 2.361 0210.2016 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2019
Do Exercício2019 1520 06.002.1 2.361.0210.2016 114 3.3 90 30 00 00
Do Exercício2019 1690 06.002.12 361 .0210.2016 lrOS 4.4.90.52.00.00

104 4 4.90.52.00.00 Do Exercício2019 1700 06.002.1 2.36'1.0210 2016
1710 06.002.1 2.361.0210.2016 107 4.4.90.52.00.00 Do Exercício2015

Do Exercício2019 2080 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020
06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020

0

í03 3.3.90.30.00.00
3.90.30 00 00

Do Exercício2019 2090
Do Exercício2100 06. 004. 1 2. 365.027 0.2020 104 3.3 90,30 00.002019
Do Exercício2019 2110 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020 112 3.3.90.30.00.00

3.3.90.30.00.00 Do Exercício2019 2111 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020 115

Nova Santa Bár'bara, Paraná - E - E-mail lic itaca nsb f r'-br'- rvrvrv. nsb. pr.gqy-fu

4
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2019 2112 06.004. 1 2. 365.027 0.2020
06.004. í 2. 365.027 0.2020

121 3 3.90 30.00.00 Do Exercício
2019 2180 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2019 2190 06.004. 1 2. 365.027 0.2020 103 4.4 90.52.00.00 Do Exercício
2019 2510 08.00í. 1 0.30í.0320.2025 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2019 2520 08.00 í . 1 0. 30 I .0320.2025 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2019 2720 08.00í. 1 0.30í.0320.2025 0 4.4.90.52.00.00 Do Exerbicio
20í 9 2730 08.00í. 1 0.30í.0320.2025 303 4.4.90.52.00.00 Do Exercício
2019 3040 09.001.08.244.0380.203í 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2019 3250 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2019 3251 09.002.08.244.0400.2033 705 3 3.90.30.00 00 Do ExercÍcio
2019 3252 09.002.08.244.0400.2033 727 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 3253 09.oo2.08.244.O400. 2033 tJz 3 3.90.30 00.00 Do ExercÍcio

2019 3260 09.002.08.244.0400.2033 741 3.3.90.30 00.00 Do Exercício

2019 3261 09.oo2.o8.244.O400.2033 750 3 3.90 30.00.00 Do Exercício

2019 3262 09.002.08.244.0400. 2033 751 3.3.90.30 00.00 Do Exercicio

2019 3420 09.003.08.243.041 0.6034 0

728
3.3.90,30.00.00 Do Exercício

2019 3425 09.003.08.243.041 0.6034 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2019 3510 09.003.08.243.0430.2035 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL

4. í . As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até 2 (dois) dias úteis anterior à

data fixada para a rcalizaçào da sessão pública do pregão, por qualquer cidadáo ou licitante.

4.1 .1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a tazáo
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 elêtrônico:

licita n r ov.br

4.1.2. Caberá e prêgoeira decidir sobre a petiçáo no prazo de vinte e quatro (24) horas

4.1.3. Náo serão conhecidas as impugnaÇões interpostas por Íax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razóes da petição de impugnaçáo contra o ato convocalório, será

desrgnada nova data parc a rcalizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.í. Esta licitacão é exclusiva para particiDacão de microemoresa e eúpresa de
Deoueno Dorte. oualificadas como tais nos têrmos do artioo 3o da Lei ComDlementar
n.o 123/2006, com as alterações da Lei Complementar n." '14712O14,

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes

Nova Santa Bárbara- Paraná - E - E-nra i I - licitacaofdnsb.pr'.gov. br - lr.1.rr,. r15b.pr.gor'-[

)
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da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno poÉe:

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 diferenclado 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 de2embro de 2006,

5.2.4. Culo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneÍiciada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput rJo artigo 30 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
íins 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;

6.2.6. 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 capúalização ou de
previdência complementar,

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

de pessoa jurídica que tenha ocorrido em un: dos C5 (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 habitualicade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

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

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 09h30min., do dia 2810112020, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:
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6.2. Não será aceito. em oualouer hio e, a participacão de licitante retardatáiio,

ENVELOPE NO 01 . PROPOSTA DE PREÇOS
nlzÃo soctaL I clp.l
ENDEREÇO COMPLETO
pRecÃo PRESENcTAL N.4z2oí9 - sRp
ENVELOPE No 02 - HAB|L|TAÇAO
RazÃo socnL / cNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃo PRESENcTAL N" 4z2oí9 - sRP

considerado este. aouele oue aoresenta r os envelooes aoós o horário estabelecido
para a e! ÍegAllos n0esmqs- 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.

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

meio de PROCURAÇÃO ou TERMO DE CREDENCIAMENTO, podendo ser utili2ado o

modelo do ANEXO X.

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar cópia do Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações da empresa

representada.

7.4. Caso o Licitante tenhâo reen chido os reouisitos dos sub-itens anteriores nao

haverá necessidade de aDresentar cóoia do contrato social no envelope de
Habilitacão.

7.5. No ato da Sessáo Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, a Pregoeira, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite

a coníerência 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 representar 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 devtdamente credenciado.

7.8. A não aprêsentaÇáo, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante náo importará na desclassif icação da sua proposta no

presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pela Pregoeira, ele

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

sessáo do pregão, inclusive interpor recursos.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - | ic itaca )'r?nsb.pr. gor'. br - uu.rv.nsb.Dr. gov.br
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7.9.í. 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 modêlo
constante do ANEXO V.

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

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

7.1O. Para usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL, previstos na Lei Complementar no

123106, deve apresentar a documentação comp.obatória dessa condição, através dos
seguintes documentos:

a) Certidão simpliÍicada emitida e registrada pela respectrva junta comercial;
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individuel, assinada oelo contador da empresa
conforme modelo do ANEXO Vl do presente Edital

7.1 1 . A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em
qualquer das vedaçóes do artigo 3', § 4", da Lei Complêmentar n' 12312006, não poderá
usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresenlar a respectiva declaraÇão.

7.12. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou

empresa de pequeno porte sujeilará à licitante, nos termos do aí. 7", da Lei no 10.520102, à

sanção de impedimento de licitar e contratar corT a União, Estados, Drstrito Federal ou

Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, comc também ca?ctetiza o crime prevrsto no

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e na ata de registro
de preços, bem como das demais cominaÇóes legais.

7.13. Na hipótese de a licitante não enviar rêprêsêntantê para a sessão, deverá incluir
a documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Emprqsa de
Pequeno Porte, no Envelope I - Proposta de Prêço.

8. DA PROPOSTA

8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitaÇáo (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 PEN-DRIVE, preenchido

pelo programa de preenchimento de proposta (Anr xo lll), conforme instruções contidas no

(Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as

mesmas informaçôes constantes na proposta impressa;
8
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ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (r.,rna) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), confornre instruções contidas no (Anexo lV) e,
obrigatoriamente, enlregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em PEN-DRlVE, constando:

a) ldentificaçáo da empresa (Razão Social e lnscriÇão no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação;
c) Descrição dos produtos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Aàexo l).

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o. valor unitário do item da proposta
ultrapasser o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) PGzo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
f) Prazo de entrega de no máximo 02 (dois) dias corridos, contados a partir da emissão da
solicitaÇão de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara;
g) PÍazo de pagamento em até 30 dras após entres.l da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresentação do arquivo digital (PEN-DRIVE), se este estiver incompleto, ou
não Íor possível efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação 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-se que a empresa no momento da abertura do certame, poésua cópia
alternativa do arquivo digital;
Vl. - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a virgula. O preço oíertado será sempre o preço Íinal, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre a entrega as quais ficarão a cargo
da futura beneficiária da ata;

Vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especif icaçôes exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços esti.rá disponível no endereço eletrônico
www.nsb.or.qov.br, na guia Licitaçôei/Pregões, onde também encontram-Se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza e preenchimento da mesma;
lX - a Proposla de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital seráo acondicionados no

ENVELOPE n' 0í;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de entrega; Forma

de Pagamento. A Prefeilura de Nova Santa Bárbara se reserya o direito de verificar as

informações sobre a qualidade e característica dos produtos entregue pelo licitante, atraves

de diligências ou vistorias ,n /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos
socrais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, íerramentas e máquinas,

transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais,
estaduais e Íederais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos
mencionados nas EspecificaÇões, constantes do ANEXO l, necessários para entrega dos

produtos licitados.
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9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO

9.í. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í 0), os quais serão examinados pela Comissão de
Licitação.

9.1 . 1 . Quando o certificado/certidáo for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mâs sua.l.eitaÇão fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão en',,ssor.

9.2. Documentos matriz/íilial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela entrega dos produtos com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à filial, todos os documentos
deverão estar êm nome desta.

9.3. Prazo de validade dos documentos

9.3.í. A documentação exigida devêrá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
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 emissão.

10. DA HABILITAÇAO

10.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaçáo de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria oa 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 contribuiçóes sociais prevrstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo í í da Lei Federal n: 8.21211991, às contribuições instituidas ã título de

substituição, e às contribuiÇões devidas, por lei, a ter,:eiros;

10.1.2. Prcva de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentaÇáo de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Posrtiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei,

10. í .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos

Municipais da sede da proponente, medrante apresentação dê Certidão Negativa de Débrto

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa oú documento equivalente do lvlunicípio sede do
licitante na forma da lei;

l0

Rua Wallredo Binencourt de Molaes no 221. Centro. I 43. 3266.8100. :- - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Parauá, E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br'- tv\yr!!]1§_b.plga!_br



PREFEITURA lvluNlCl PAL
045NOVA SANTA BAFTBARA

esrpoo oo p.qnaruÁ

10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do CeÍificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econômica Federal - CEF.

í0.1.5. 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 Negatrva ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

1 0.2. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO.FINANCEIRA:

10.2.í. Certidâo negativa dos cartórios de registrcs de falências e concoràatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da
data marcada para início da disputa.

í0,3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TECNICA:

10.3.1. Comprovação de aptidão através de no.mínimo 0í (um) atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não
serão aceitos atestados de empresas que pertenÇam ao mesmo grupo empresarial.

1 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
inciso V do aft.27 da Lei n. 8666/1993, acrescidr 2ela Lei n. 9.854, de 27 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

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

10.4.3. Declaração de inexistência de fato su;rerveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO lX.
1 0.4.4. Declaração de não parentesco,. emitida pelo proponente, âssinada pelo

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

í 0.5. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:
10.5.1. Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a
assinatura com aquela constante do documento de,oentidade do signatário, ou estando este
presente e assinando o documento diante do agí 1te, lavrar sua autenticidade no próprio
documento;
10.5.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a

ll
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comparaÇão entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
10.5.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópie
autenticada pelo próprio agente administrativo;

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

í0.7. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaçáo em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

'10.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade flscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

1 0.8. í . Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularizaçáo da documentação, pagamento ou parcelamento

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

10.8.2. A não-regularização da documentação. no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contrataÇão, sem pre;uízo de aplicação das sanções previstas nesle
edital, sendo facultado a Pregoeira convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua documentação 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 instrumerito convocatório, ou revogar a licitaÇão.

10.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigêncra da ata de
registro de preÇos.

íí. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

í 1.'1. No dia, hora e local designados, neste edital, seráo recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAçÃO, devidamente lacrados, que seráo protocolados.

1í.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presenÇa dos licitàntes e demais
pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira declarará aberta a Sessão e anunciará as

empresas que apresentaram envelopes.

í 1.3. Em seguida a Pregoeira passará ao credenciamento dos licitantes, nos termo§ do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados

na declaração de que cumprem as condições de habilitaçáo, subitem 7.9 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, ocasiáo em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste

2
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1 1 .5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão 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.

1 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou
multiplicaçáo.

11.6.2. Falla 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 geraráo a sua desclassiflcaÇáo,
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.

1í.7. As propostas sêrão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

11.8. Caso duas ou mais propóstas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinaçáo da ordem de oferta dos lances.

1 í.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classiÍicadas, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderáo fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas nô subitem í1.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances

verbais e sucessivos, quâisquer que sejam os preços oferecidos.

1 1 .1 1 . Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inÍeriores à

proposta de menor preço.

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quaMo convocado pela Pregoeira,

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

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

1 1 .13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

1í.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o

Pregão Presencial apresentado, a Pregoeira veriíicará a aceitabilidade do melhor or"nor 
3

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, 8 43. 3266.8I 00, L'l - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitaca,,ír)nsb ov - rvrvw.nsb ov.br



PREFEITURA I!4UNICI PAL
048NOVA SANTA BARBARA

-.n..-''G-., ESTADO Do PARANÁ

ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela Administreção ou com os preços
praticados no mercado.

11.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliaçáo da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

11.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, a Pregoeira procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|L|TAçÃO e
item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

11.17. Se a oferta náo for aceitável por apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

í1.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 1 1 .16.

1 1 . í 9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceilabilidade 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.

11.20. Caso náo se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabrlitada, a Pregoeira restabelecerá a etapa
competítiva de lances entre os licitantes.

11.21. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pela

Pregoeira, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com eÍeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.8 deste edital.

11.22. Consleledo o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
í 1.25. Serão inabilitados os licitantes que nâo apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃo DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 10 - DA HABILITAÇÃo, deste Edital.

11.26. No orazo de 01 (um) dia útil contados do encerramento da sessáo. a licitante

declarada vencedora, deverá apresentar sua roDosta m os valores devidamenteo co
aiustados.
11.26.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderáo ultrapassar os valores

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

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

Nova Santa Bárbara, Paraná -tr- E-mail- nsb ov.br - * us'.nsb nr. sor,. br
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11.26.2. O descumprimento do contido no item antenor poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação .de
planilha o segundo colocado.

11.27. Podeé a Pregoeira, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para
análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
seráo posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessáo marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

í 1.28. Havendo suspensão dos trabalhos, a Pregoeira 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 íazendo a comunicaçáo direta, por
meio elelrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.29. 
^ 

licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenÇão de

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

í 1.30. A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva dos produtos licitados. Após
inutilizará os mesmos.

11.31. Da Sessáo Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela

Pregoeira, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í2. DA ADJUDICAçAO E DA HOMOLOGAÇAO

í2.1. No julgamento das propostas, será considerâda vencedora a de Mênor Preço, Por
item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste

Edital.

12.2. O objeto deste Pregáo Presencial será adjudicado ao licitante cuja propostâ for

considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

será o resultado da licitaçáo submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adJudicaÇão e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente' a intenção de

recorrer, atraves do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a Íalta dê

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

Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - E-mail - licita ,?nsh t' ov.hr
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consequentemente, a adjudicaÇão do ob.ieto da licitação ao licitante vencedor pela
Pregoeira.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentaçáo das razóes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

í3.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Pregoeira serão conhecidos nos
termos do inciso Xvlll, do art. 4' da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitaçóes, protocoladas na sede administrativa da
Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb.pr.qov. br e encaminhado por intermédio da Pregoeira 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 rnsuscetíveis
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 LicitaÇóes do site
www.nsb.pr.qov. br.

í4. DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Após a homologaçáo 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 Xll) 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 srdo classificada e ter apresentado sua proposta
Íinal, como ato concreto, tendo em vista a realização 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 ê condiçôes
da primeira colocada, sendo a entrega dos produtos nas condiÇões previstas neste editál e

seus anexos.

14.3. A efetivaÇão da contratação de íornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de

Registro de Preço ou pelo simples recebrmento pelo fornecedor da Nota de Empenho

emitida pela Prefeitura.

í4.4. 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 alteraçóes,

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

l6
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reduçáo daqueles praticados no
registrados.

mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens

14.6. No caso de solicitaçáo de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do nqvo
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérics, 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 licitatório.

14.8. A deliberaçáo de deferimento ou ihdeferimento do pedido será divulgada em até 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.í. 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 Município de Nova Santa Bárbara.

16. DO CONTRATO

16.í. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágraÍo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 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.

16.2. Se o classificado para o item náo apresentar situação regular quando da emrssão 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
condições propostas, inclusive quanto aos preÇos, e assim sucessivamente, sem prejuízo de

aplicaçáo das sanções cabíveis previstas neste Edit rl.

í7. DOS PRAZOS E CONDIçOES DE ENTREGA DO OBJETO
í7.1. A entrega será parcelada, em quantidades .veriadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orÇamentária da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, com prazo
para entrega dos objetos de até 02 (dois) dias corridos, contados a partir da emrssão.da
solicitaÇão de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara. Caso a entrega não seja .efetivada neste prazo, será imediatamente
solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante
inadimplente as sançôes previstas na legislação e neste edital.

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - liqi1aqa.'Í rnsb
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18. DO LOCAL DA ENTREGA
18.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas
solicitaÇóes 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.

,I9. DO PAGAMENTO
19.í. Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, 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 adrflinistrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei i:ederal n.. 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.

19.2. Deverá constar da nota íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.'

19.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizaçóes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em let ou
nos termos deste Pregâo Presencial.

19.4. 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.

20. DO VALOR

20.1 . O valor total estimado para esta licitaçáo será de R$ 39.254,86 (trinta e nove mil,
duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme Anexo l-
Termo de Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei

8.666/93.

21. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

21.1. 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, fizerem declaraçáo falsa ou cometerem fraude fiscal, poderáo ser aplicadas,

conforme o caso, resguardados os procedirnentos legais, sofrer as seguintes sanÇões, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparaçáo dos danos

causados à Administração da Prefeitura lrrlunicipal cte Nova Saàta Bárbara pelo infrator:

l- lmpedimento para registro na Ata, se concluída ê fase licitatória;

ll - Cancelamento do registro na Ata.

lll - Advertência e anotação rêstritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10o/o (dez por cento) do valor estimado da aquisição, aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigaÇóes assumidas. 

lg
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V - Suspensáo 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 cont,atar com a AdministraÇâo Pública.

21.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no pÍazo
estabelecido na Lei de Licitaçóes, a contar da intimaçáo do ato.

21.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de forÇa maior.

21.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de'Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais. pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções'
| - Advertência;
ll - Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total, em caso de recusa do 1.o

colocado de cada item em assinar a Ata de Registrc de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) p( r dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 1Oo/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 ofi cialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitaÇão e de fornecer à Administraçâo
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

21.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.

21.6. 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.

22. DAS DTSPOSIÇOES FTNATS

22.1 . Nenhuma indenizaÇáo será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

22.2. Recomendam-se aos licitantes que estelam no local indicado no preâmbulo deste

edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com

antecedência de í 5 (quinze) minutos do horário previsto.

22.3. E obrigatórra a presença do licrtanle ou de seu representante, para o exercício dos

direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e

l9

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes n' 221, Qgntpr; 8 43. 3266.8I 00, a'^'l - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-nrail - Iúaqa!) [)nsb.pr'. gor'. br' - rl"rvl.nsb v. br



+ PREFEITURA MUNICIPAL

fr*rl NOVA SANTA BARBARA
-Ji*--ú- esrpoo oo pan.qruÁ

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão es dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

22.5. So se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 22.4 em dia de expedrente
normal na Administração da Municipal.

22.6. Para agilização dos trabalhos, não iriterferindo no julgamento das propostas, os
licitantes faráo constar em sua documentaçáo: endereÇo, número de fax e telefone, bem
como o nomê da pessoa indicada parâ contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamaÇão ou
indenizaçáo, poderá ser.
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condiçôes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

8 666/93.

23. SÂO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

23.1. ANEXO I - Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

23.4- ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação),
23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte

23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;

23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
23.9. ANEXO lX - Modelo de Declaraçáo de Fatos lmpeditivos;
23.í0. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
23.11. ANEXO Xl - Modelo Declaração de Não Parentesco;
23.12. ANEXO Xll - Minuta da Ata de Registro de P:eços.

24. DO FORO

24.1- Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitação.

Nova Santa Bárbara, 1111212019
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Mônica Maria Proença M ns da Concêição
Pregoeira

Portaria n' 11112019

Lúcio erto dos Reis
Secretário de Administração

-?t
l.frr\»

Lourival Vitor dos Santos
Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

to d lva

êtr antana

Secretário de Educacá , Esporte e Cultura

Michele S de Jesus
Secretária Municipal de Saúde

.J--..* -o lt" L(!ia Bárbar a

Secretária Municipal de Assistência Social
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PREGê.O PRESENCIAL N'42/2019 - SRP

ANEXO:

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO E VALOR MAXIMO

1.1. A presente licitação tem por objeto o registro.cle preços para eventuàl aquisição de
cascos de botijão de gás de cozinha e recar Ja de gás de cozinha, para suprir as
necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificaÇões e quantitativos abaixo
relacionados.

1.2. O valor máximo global é de - R$ 39.254,86 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e seis centavos).

2. ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

3. DOS PRAZOS E CONDIÇOES DE ENTREGA DO OBJETO
3.1. A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, com prazo
para entrega dos objetos de ate 02 (dois) dias corridos, contados a partir da emissâo da

solicitação de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente
solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante
inadimplente as sançóes previstas na legislação e rreste edital.

4. DO LOCAL DA ENTREGA
4.1 Os produtos deverão ser entregues nos ender-.ços a serem informados nas solicitaçóes
de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficanc'o a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Lote: 1- Lote001
Item Código

do'
produto/
se.wiço

lrlorg 6e,produto/serviço Quantidade ' Unidade Preçó
máximo

Preço
máximo
total

909,22

2.299,92

20.477,88

15.567,84

645 2.00 UN 54,61

r2 00 19 1 ,665628 UN

30 268,00 UN 6,41

UN 324,33540 8,00

OTAL

1

2

asco de botijão de gás em
ilindro P45, contendo 45 kg

asco de botijão de gás, contendo
13 kg

ás de cozinha, em botijáo
ntendo 13 k

ás de cozinha, em cilindro
ontendo 45 kg Gás de cozinha,
m cilindro contendo 45 k

39.254,86

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lic itaca. ''0nsb.pr.gor .br - rrlly nsb.Dr.qor'.[rr
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Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades

s. TNFoRMAÇÕEs ADtctoNAts

5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.

057
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃo PRESENGIAL No 42120í9
ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP4220'1g_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.est

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacaoír)nsb.pr.sov.br - rvrvw. n sb. or. gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO PRES:-NCIAL NO 4212019

ANEXO III _ PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

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

059

ANEXO il

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-nrail- Iicitaca ,íiDnsb.pr'.gov.br - rvrvrv. n sb.Dtéey-[
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 42120í9

ANEXo lv - trusrnuçôEs PARA PREENCH|MENTo DE pRoposrA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvrdo um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oficial do Município (www. nsb.or.qôv. br), clique no
link Licitações.

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPI OS PARA A SEREM SEGUIDOS:

Após clique na modalidade licitatória deseiada e escolha o processo/objeto preiendido e
assim visualizar as principais informaçôes referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponíveis estão compactados (erquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem sêr abeÍtos pela lnternet. Orientamos aos
interessados que salvem todos os arquivos disponiveis no computador e,
após descompactá-los, utiliza-los.

Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF
com o

Nome Edital do Pregão Presencial n" 4212019.pdÍ, um arquivo executável com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MOllrAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP4020í9_ANEXO2_ARQU VO DlclTAL DE PROPOSTA.esI, entre
outros que poderão ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo

PP4020íg_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Serão liberadas as opÇões

para cadastramento dos dados da empresas e das propostas

<.t, § s",
S€rt., 10 d.Jàn.río dê2O1n

:à Eúi.sào <1. P@F.rt.
Arqúivo dé PÍopostô

Lótês Produtos/Serviç6
Nr Lôtê l.Júê dô Lotê

J r, \-,
Equrpl.no trtem.s - @w.:qu'ptàáo.com.b

Nova Santa Bárbara- Paraná- E - E-nrail lic itacaoírlnsb.Dr-. gor'. br sb.or.sol.bl
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no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinteClique no botão
janela.

@ Dados do lornecedor

-àõÊqíErffi&-

E-- ô. o"d,-.dà- i

EJ s.,J

aI3 Prcgã. PresercEl

Equrpl.no 5irt.m.r - waÜ..quipl.no,<oN,br

á D.do. dolohftrdd

L.,rê. , produro./Sãvbo. 
i

Nr Lorê tlme do Loie
OO] EÍÁNOL COMUM
OO2 GÂSOLINA COMUM
003 DtE sEL S10

133772.ú)
267I69_6ú

35 úOO LrO

Y \,PP<<014 ANEXO2 ABQUMD OIGIIÂL OE PFOPOSTA êsl

E.rid.dê Nr Liciràção
PÍcíêlu. Muricipãl .t ,bipú.ã 00@53

s-t.. r o i. r.i.r- o. uor.l

Após o preenchimento dos campos, lembrando que

preenchimento obrigatório, clique no bolão i=J Eetreseriànte

os campos com (-) sâo de

e abrará a janela:

[,_- i :_ j-ld.-l

Cnplêmédô

+
Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (-) são de

preenchimento obrigatório, clique no botão S r*r'" e voltará a tela anlerior, após
i,.

clique no [61fis : Él Quadto societaro .. para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a
janela:

Nova Santa Bárbara, Paraná - Ç - E-nrail - lic itaca,r(r?ns b.pr'. gor . bt - tr.rrl.nsb r ov. br
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Númê,o' Comglemênlo

UF. CEP .

Íêlelorê do contôddCNPJ'

Tipo de cdgo ou ÍhÇão'

' (ampot ôhí9.ióío§

Oõlô do reEslÍo ' llúmaú dô réglsl,ô -

§ r*t-

Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * são obrigatórios. Após

preencher, clique em para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

B
em Os campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados

Após informado todos os sócios clique em

fl t'**
O programa retornará para a tela abaixo para preerrchimento dos produtos a serem cotados

Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.

Q Emirsio de

Aqivo de Êopostà

Y.\PP4{01 4_ANEXo2_ABQU[/0 DlGlÍAL 0E PB0P0STA esl

Entidade N! Lrcitação Exê|cicb . Modàtdàde

PreÍeiturà Munic,pêldê lbiporã 00ü153 2013 Plesão Píêsencid

N! Lote

001

002

003 D IE 5EL 510 <-
E) oôdor dú loíípcêóí üf lflpÍimn opo.la

s.'t", iO a" l.nUro a.:Oll €quiplano Sirtemar - www..quiplàno.com.br

Íipo da epueção

ETANOL COMUM

GASOLINA DOMUM

r t3 771 00

2É7159 Êú

ÍE s,i
VÊÍsáo:1.1J8

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaoúànsb.pr.cor'.br - lrvu.nsh.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANA

Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opçáo de cadastrar a
marca./modelo (dispensado para contrataçóes dÉ serviÇos) .e o preço unitário de cada
produto.

D E nissáô de l=!g!É/
Aqrivo de PÍoqrslà

Y \PPd{O] 4-ÂN EXO 2-AF Q U Í1./O D IG ITAL O E PRO PO S ÍA, ESI

Enlidàdê Nr Liclàção

P'eleiturà MunicipBlde lbipoÍã 000053

Errií.io Modaüdad€

2013 Pregão Preierci:l
Tho dà àpuràçâo

l'1! llêm Nome

001 D|ESEL S-10

ú2 DTESEL 5r0

Qtdê Unrd

r.00 ufl
1,OO UN

PreÇo lJn.Más. 1,1ôÍca

r 0 000.00

25 m.00
0_00

0-00 i'

0,@

PreÇo Uniláíro

0.00

!,r uu_

l +i lípdÍi pr@dê

Píê(o Totàl do Lotc

VÊísào,1.1.33TcÍçô. 14 de.JànÊiÍc dÊ2014 Equiplàno 5iíemôs - www.Gquiplàno.(om.bÍ

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botã ) Gravar.proposta

E2 Gravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

Lfôrfir.tion b.Ír/

ú
píoportà 9í.v.d. cnr Y:\PP)(ÀOl,t,ÀNEXOz-ARQUIVO
DIGfTAL DE PROPOSlA.".l ':!

Após o preenchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

. f| lmprimir proposta
lmpflmrr propostíl:

Para íechar o programa, clique no botão: . [F §ui'

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP4O2O19-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.ésI") no PEN DRIVE, o qual
será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato

com o Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í í 4 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-nrail - li IIâCA (L)nsb r ov.br - l wrv.nsb.t'lr'.,rov. br'
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Dêclaração a ser apresentada fora do envélope)

ANEXO V

DEcLARAçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Acs REeursrros oe HnerLrraÇÃo

Pregão Presencial N' 42120í I

Prezados Senf?orês,'

inscrito no CNPJ
r intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no....... e do CPF
no. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,

conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de;ulho de

2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

no

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-n.rail I ic itacaoí/ nsb r », hr - rvrr rr'.nsb.or.gor,.br-
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0f5NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E (IOM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a sêr apresentada Íora do envelope)

ANEXO VI

DEcLARAçÃo coMPRoBAToRIA DE ENQUADRAMENTo coMo MIcRoEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N" 42120í 9

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de í4 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microêmpresa), bem como não está incluída nas hipóteses.do §4o do art. 30 da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006

Local e data,

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

Assinatura
Nomê completo

lnscrição no CRC

Contador(a) ou técnico(e) em contabilidade responsável

Novâ Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Içrtaçao@Eb+r.gs!.br - srnv.nsb v. br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANÉXO Vil

DECLARAÇÃo QUANTo Ao cUMPRIMETTo Às NoRMAS RELATIVAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 4212019

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

., por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprelga
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

37
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAÇAO DE TDONETDADE

Pregão Presencial No 42120í 9

A (empresa)..-............. 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 4212019,

instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de sua§ esferas.

Por ser expressão da verdade. .irmamos o presente

Local e.data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

CPF

-1J

Rua Waltiedo Bittencouí de Molaes no 222, Centr.,. 8 43. 3266.8100, 1,.' - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail- lt§1.!a!ao1@lrsb.pr.gov.br' - urr l'.nsb.pr.gor'.bt'
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAÇAO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial llo 4212019

A (empresa)..................................... estabelecida
na.................. ... no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 4?20í9, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para

a presente licitaÇão.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - iicitacaoú)nsb.pr'.gor'.br - rr rsb r br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E GOM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 4212019

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

representada pelo (a) Sr.(a) __, CREDENCIA o (a) Sr.(a) _
(CARGO), portado(a) do R.G. no

para representá-la perante o lt/lunicípio de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial N" 4I/2019, para o registro de preços para
eventual aquisição de cascos de botijão de Eás de cozinha e recarga de gás de
cozinha, podendo formular lances, negociar preÇos e praticar todos os atos inerentes ao

certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lêgal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto coni o Termo de Credenciamento
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (Estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificaÇão;

e C.P.F. no

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail-l il Trns b f ov.br - u,wrv.nsb r ov
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial l"' 4212019

_(nome da empresa)
ono , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) , pcrtador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para eferto
de participação no processo licitatório Pregâo Presencial N'42/2019, que não mantém em
seu quadro societário sócios ou funcronários que sejam servidores ou agentes políticos do
Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio que seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente politico do Município de
Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Ràpresentante Legal
Cargo
RG
CPF

inscrita no CNPJ sob

ANEXO XI

Novâ Sânta Bárbara. Paraná - -E 
- E-mail - licita o arnsb ov.br - rr'*u.nsb r or'.br-
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NOVA SANTA BARBARA
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ANEXO Xfl

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O / - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 42I2O1g- PMNSB

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
no . . .. .. . . ... .. .. .. ., doravante denominado Orgão Gerenciador, qm conformidade com as Leis n'
10.520102, N" 8.666 de 21106/93 e suas allerações posteriores, Decreto Federal N" 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas
apresentadas no Prêgão Presencial No 4212019 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preÇos para eventual aqu'sição de cascos de botijão de gás dé
cozinha e recarga de gás de cozinha; conforme especificado, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaÇóes, os preÇos,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, fara evêntual aquisição de cascos de
botijão de gás de cozinha ê recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das

Secretarias Municipais, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão
Presencial N" 42t2}1g - PMNSB, independentemente de transcriÇão. O Órgáo Gerenciador

não se obriga a adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas

quantidades rndicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para aquisição

de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiÇóes, o beneficiário do

registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art.

7o, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNOA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS-CONTRATO#T>

CLAUSULA TERCEIRA . DA VIGENCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço: 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 Senta Bárbara. 
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As despesas decorrentes desta LicitaÇão correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária. <DOTACOES. CONTRATO#T>

ct-Áusule eutNTA - DA vALTDADE Dos pREÇos

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) mêses, a contar da
assinatura da mesma, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administraçâo Pública e satisíazendo os demais requisitos da norma, Art 57, § 4o da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante l prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os
produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de R€gistro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitaçáo quando julgar cônveniente, sem que caiba
recurso ou indenização 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.

Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se supeíor àquele praticado no
mercado, o município convocará o fornecedor para uma negociação, com o fim de obter
redução do preço e sua adequação ao praticade pelo mêrcado. Se resultar frústrada a
negociação, o fornecedor será liberado do comproriisso assumido e o município convocará
os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante
requerimento, comprovar a impossibilidade de cumprir o compromisso, o município poderá:
a) liberá-lo do compromrsso assumido, sem aplicaçáo da penalidade, se confirmar a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a ôomunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento, b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação. lnexitosas as negociaçóes, proceder-se-á à revogação da ata.

Podêrá ser solicitada a revisão do preço registrado, desde que o pedido seja instruído por
documentos comprobatórios da procedência do mesmo, tais como lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, de materia-prima, de componentes ou
outros documentos pertinentes.

A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e dgverá guardar a
diferenÇa percentual entre o preço originalmente proposto e o preço de mercado vigente à

época.

CLÁUSULA SEXTA. OO 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;
- quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preÇos

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específlco, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
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A pedido. quando.
- comprovar estar impossibilitado de cumprir.as erigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de íorça maior;
- o seu pieço registrado se tornar, comprovadam.?nte, inexequível em função da elevaçáo
dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do produto. A solicitaçáo dos
fornecedores para cancelamento dos preços rt;gistrados 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 Órgáo Gerenciador, quando a ver,cedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
- por razôes de interesse público, devidamente motiyâdas e justificadas;

- não cumprir as obrigaÇões decorrentes desia Ata r e Registro de PreÇos;

- não comparecer ou se recusar a retirar, 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
comunicaçáo do cancelamento do preço regisrrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência ôom aviso de recebimento, luntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preÇos.

CLÁUSULA SÉIMA - DAS OBRIGAÇÔES OI BENEFICIÁRIA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no

Termo de Referência - ANEXO I, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Preíeitura, responsabilizando-se inteiramente p.la entrega inadequada;
- Manter-se regulâr (documentação obrigatcria nà': poderá estar vencida) durante toda a

vigência da Ata de Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos,

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da

aquisição do objeto:

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÔES DO MUNICÍPIO

Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos produtos que venham a ser

solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especiÍicaçóes constantes do Ato

Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

cLÁusuLA NoNA - DA AUToEaAçÀo on erurReca

A entrega dos produtos da presenle Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a
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caso, pelo Orgão Gerenciador. A emissão das autorizações de entrega, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgáo requisitante.

cLÁusuLA DÉctMA - Dos pRAzos E coND|çÕES DE ENTREGA Do oBJETo

A entrega será parcelada, em quantiCades ,lariadas, conforme a .necessidade e
disponibilidade orçamentária da Prefeitura Munic:pal de Nova Santa Bárbara, com prazo
para entrega dos objetos de até 02 (dois) dias corridos, contados a partir da emissão da
solicitação de íornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Munrcipal de Nova
Santa Bárbara. Caso a entrega não seja efetrvada neste prazo, será imediatameàte
solicitada à entrega para o próximo forneceüor classificado, cabendo ao licitanle
inadimplente as sanÇões previstas na legislaçáo e neste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do LocAL DA ENTREGA

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.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conluntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), refeànte a todos os

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniãc (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo í 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a

título de substituição. e às contribuiçóes devidás, por ler, a terceiros e Certiiicado de

Regularidade de Situação 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
ptazo paÍa o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constâr da nota fiscal o nome do

banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados

indispensáveis para a efetivaçáo do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá

deduzir do montante a pagar os valores corresporriontes a multas, indenizações, encargos,

tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, prc /istos em lei ou nos termos do Pregão
Presencial n" 4212019 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÇão financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA OÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as

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

A beneficiária da Ata ficará obrigada a.
,+0
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- Entrega os produtos nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução da ata de
registro de preços.
- 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 da ata todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na lícitação.

cLAUSULA DECTMA QUARTA - DAS SANçOES AOMTNTSTRATTVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgâo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais I-eÍinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência:
o Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total, em caso de recusa do
1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

Multa de 0,3o/o (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhid a no pÍazo máximo de 1 5 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer 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 náo exclui a possibilidade de aplicaçáo de

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaç{o 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 serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas

administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraÇôes.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupçáo 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 ;nercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços eiou inst\iação inerentes aos termos contratados

diretamente pelo Município.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. DO CONTRATO

Nova Santa Bárbara, Paraná - .Q - E-rnail licitaca o12nsb or'.br - urvrr.nsb.trr.gov.bl
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Será dispensada a celebração do Contrato êntre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho dê 1993, passando a substltuí-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
condiçôes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis previstas nesta ata.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N'42/20í9 e as propostas das êmpresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçôes constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações p' ,rtinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo oa Serra - Pr., com renúncia de qualquer

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

licitação.
E, parc Íimeza 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.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de

Prefeúo Municipal - Órgão Gerenciador

<FORNECEDOR, CONTRATO#T&NOME>
CNPJ:

Beneficiária d3 Ata

R 4r.
t,. 
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁNA

PORTÀRIA N' O8O/20I8

o pRrFEtro MLTNICIpAL DE NovA SANTA BÁRBARÀ, resoivc, no
uso de suas atribuições Iegais.

NOMEAR

An. l' - A Comissão de Pregào, compc, :â pelos seguintes membros

- Pregoeiro: Mrrco Antônio de Assis \unes - C[/RG no 13.3 15.069-2 SS p/PR;

- Suplente: Mônica Maria Proença Maúins .dâ Cohceição - CI/RG no
10.450.207-5 SSP/PR

- Equipe de Apoio: Rosemeire Luiz dn Silvr CI RG n" 7.224.894-5 SSP/PIi:
- Suplertc; Mâriâ José llezende - CIIRG no 9.170.714-4 SSP/PR.

- Equipe de 
^poio: 

Polliny Simerê Sotto - CL/RG no 9.257.282-0 SSP,?R;
- Suplente: Mrria dc FÁtima Riheiro da Mata CI/RG no 3.609.203-3.

Art. 2'- Ilsta poÍtaria entra cm vigor nesta data, revogadas as disposições em
conra o

Nova Santa Bárbârâ,03 de outubro de 2.018

Itc do

ito lvÍuricipal

NOVA SANTA BARBARA
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Detalhes processo licitatório

Ertrdàde Exe.utorô tlUtlICipIO DE OVA SANTA BÁRBARÂ

Afic.2Cr9

No hotação/drspensa/inexqibilidêde. 42

l.lodalldaoe'pregão

Número eíitâl/proc€ssol 73r2019

.ío.màçó.5 ü.ràrr-

---_- 

-___ie.!rsos Prôv.àlêntê5 dê o19.nr5no. Intcrnà.lon.islmcltllàtêrà15 dê crédltô
llst tu'\;c F,r,d (e',r

Contíato de Empréslmc

Descnção Resumrdô do Objeto' Re3rsrc de pfeçcs pãíà elenrúat a.lursrçào de cas<os ce totr]ão Ce gás de.ozrnh3

e íecarEa de gás de coz nha

FoÍma de Avelição

DolaÉo Orçanrentaaal

0reço máximo/Referéncra de preço -

R5'

Data rle Lançânrento do E.|Lal

Data da AbêÍtura das Propír<tôs

IIOVA Datà r,â Aberiura das PÍoposlàs

Dara de LanÇarnento do Editâl

Dàtà da Abertura das Proponas

06002123ó1ti2rC20163390300000

19.25J,86

111t212019

28lDt l)074 Data Fêgrsrro

Drtr RÊgrsüo

11i12/2019

Há Ltens Éxclusrvo. para EPP.:líE) srm

Ha .ota dê paftropação parà EpPif'lE) Nào

IíataJe de obrà conr erigên.rê dê sub.cntÍataÉo de EPP;Flt7 Nào

Há pnondade para aqursiÇões de rnr(riremprens regronars ou llxalsr Náo

Percênrual de pàrtroÊâGô d.ô0

Data CancÊlamênto

cPF: 42715r.2958 íLqgo_!!)

E.;l

httpsJ/seÍvicos.tce.pÍ.gov.br/tcepímunicipâUaml/DelâlhesProcessoCompra aspx 111
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TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÀO

PR EGÃo PRESEN-C nL N% 1 nfi ô-

079

Aos 1l (onze) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezenove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municrpal, no uso de
minhas alnbuições lêgais, HOMOLOGO o procedimenlo da LicilaÇão Pregào Presencial n.o ilíi20í9, destinado a contrataçáo de empÍesa para prestaçáo de
serviços continuados de geÍenciamento de Íornecimenlo de combuslível para os veic!los periencentes a frota municipal, com fornecimenlo de cartáo credênciado
para cada veículo, a favoÍ da empÍesa que apresenlou menor pÍoposta, sendo ela: PRIME CC{SULToRIA E ÀSSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ n'
05.340.639,m01'30, com taxa administÍativa de 0% (zero por cenlo), sendo que o valor estimado é de Rl 862.650,00 (oitocentos e sessenla e dois mil, seiscentos e
cinquenta reais), paÍa que a adjudicaÇão nele proced da produza seusjuíídicos e legais eíeitos.

Dar ciéncia aos interessados, observados as pÍescriçoes legais pertinenles.

Eric Kondo
Preíeito Municipal

EXÍRÂTO 5' TERMO ADITIVO AO CONTRAÍO I,I'89i20í8.

REF,: P@gão Presencial no 65/2018

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de drreito publico rnterna, inscnta no CNPJ sob o n" 95 561.08O/0001-60, com sede administrativa na
Rua Wa[redo Bittencor.rrl de Mo3es,222, neste ato representado pelo Senhor PÍeíeito Municipal Sr. Eric Kondo, e a empresa PoRTO SEGURo CIA DE
SEGUROS GERAIS, inscÍita no CNPJ sob n'61.198.íM/000160, com sede na Avenida Rio 8Íanco, 1489 - CEP: 0í205905 - Barrro: Campos Ejiseos, São
Paulo/SP.

oBJETO: Contrataçáo de serviços de seguro para veiculoE da írota municipal.

RIDUçÃO DO VATOR: R§ 3.380,í3 (kês mil, trezentos e oitenta reais e trezê centavos), ÍeÍerente à erclusâo do seguro do veiculo lt eÍcedez Benz OÍ -
(onibLs) 1318, Ano 1993i'1994, Plâca BXC{o13 - EscolaÍ.

SEL,.ÉTARIA: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

RECURSOS: Secrelaria de Edu.iÉo, Esporle e Cullura.

RESPoNSÁVEL JUR|oICO: CaÍmen Corlez wilcken, OAB/PR no 22.932.

DATA DE ASSINATURÁ DO TERMO DE ADITIVO. 11N2T2019.

Avrso DE LrclTÁçÀó
PREGÁO PRESEiICIAL N" 42/2019 - SRP

objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cascos de botiião de gás de cozinha e recarga de gás dê cozinha.

Irpo: Menor preço, poí rtem.

Recebimenlo dos Envelopes: Até às 'l3h30min, do dia 28/01/2020

lnicio do Pregão: Dia 28/01/2020, às'l4h00min.
Preço máximo: R$ 39,254,86 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatío rêais e oitênta e seis cênlavos).
lnformacóês Complêmêntares: poderáo ser obtidas eÍr horário dé erpediente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara, sito à Rua WalÍíedo Billencouí de

Moraes n" 222, pelo Íone: 43-326ffi100, poí Emaili licitacao@nsb.pr aov.br ou pelo site www nsb ploov br

Nova Santa Bárbara, 11/1212019

Mônica Maria Píoença Martins da Corceiçáo
PregoeiÍa

Portaria n' 111/2019

ll-Âtos do PodeÍ iElalivo
Não há publicátrÉs pa.a a pÍesente data

lll- Publicldadê

Nào há publica@s para a píesenle data

Diário Oíicial Eletrônico do Município de Nova Santa BáÍbare'
Fua:Wallíedo Ertlencourt de Mo(aes n'222 CenÍo

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: draíiooíicial@nsb pr.gov br

pmnsb@nsb.pí gov b'
Site www.nsb.oí.oov.bí

Dmumnro 6ínado po. CêrtÍ.ado OE tàl Nova Sanla
Sá,bãra Pr6lêirura Munropãl: 9s56108Ôm0160 4C SERÂSA-
§la aú€ônc$adê é saÍ.mda d.sd! que vÉuâltr.do .tàvér do

'trê. 
irD4êe!.@.!Ír!I,.ElD!4dEüIiÉciQt!lÍ!orli1l,]3nr!!r
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I Noua Santo BatbaÍe

AVISO OE LICIT

Objelo Rêgi
PREGÃo PRESENcTAL N" 122019 - sRP

tijão I Piraquaru

I Paranouaí
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()lr.rl l() t ot,t(tr) Jr fi.r.nr. ll.n,'(.r,.1 \.tr'r,tioJc\l\llxi \l l)l ttl\
\l \r() \(r)\I)kll()\\\ll\to t\tlr\L \Gt\tl \t\lltil\l l)t (|P\
1(l)/l\il\ J.nrnJJ.i in l(u.r,rr. n.l\'tx,l!'.ri \."r,n lll l rl8.\i \ll
. rí\..,1.,\.-rririi\Í!rr,,t)dl(1. \:'!ul(r'J.rnl.,tr,.J.,-r Lin ! r!fs!rr,-dr,):
f,, \nrv l {1.)1. rrnrr t Rl(LB\ll \lr)L)\\l'l(t11)\.
i \\ .i.,, rr rr)h,tr.6 Jo JrJrr,, I lLr,,r \ljl lrIL It\l 11 I ( \\ll ! tt)tr\\
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l, r)l\r,r lir)ll,8L(l)\.FlJLr'rtr'r!JuJJrt,rrl lrrlLr lt)( \l §\\
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\\Dl\lL !lrl)\ll \lll)t r,l Í\tllr\
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121793/2019

| »tariópolis

MUxtciPto oE MARtóPoLts
ERRATA 2 - EDtraL DE pREGÃo pREsENctaL Nc Eo/2019. avtso
DE LICITÂçÁO. O MunEip'o de Menópôrrs, neste aro represenrâdo pero
Sr PÍêÍalo Municipâl Neuri Rôquê Rossêü Gehlen e pelo PÍegoerío
F.ancrsco vâldomirc 8ueno. des'gnedo pela Admrn6tíação através dâ
Ponana no 17312019 de 25 de Sêlembro de 2019 ê Ler õ. 10 520 de 17
de julho dê 2002, ioma público aos inleressados, que ALTERA no êditál
em epigíafe o item 7.2:AlineB e) OualrÍcáÉo Iécnrca - lncrso l. conroíme
descÍdo abauo:ONDE ERA: e) Ouâlúcâçáo Têcf,icâ: l-AprosentaÉo de
documenlo de licença ambienl,al do IMA e certiÍcado dê Rêgulaodadê do
lbâmâ úgênles, no que se íeÍere somente âo Ítem 5 bânhetros quimicos.
PASSA Â SER: ê) OualilicaÉo TécnG I - Apres€ntaçáo de documênto
de licençâ ambienrâl do Orgáo Esraduâl Competenle e cenríicâdo de
Regulandade do lbama vqenles no que se ÍeÍeÍe somenle ao rtem 5
bânheÍos qu imrcos Por consequénoa. âbriÊsê á novo prazo pârâ enlrega
dos envelop€s de proposla e preços e documenlação paía o dlâ 06 dê
JANEIRO do 2020, as 11h00 (OUATORZE) horás Os outros ilêns do
edrtal peÍmá necêm iDalteÍados Oeoência aos interessadosda Íecoíente
decisáo. O mlêiro teoÍ do alo convocatóÍ,o e seus anexos estâráo à

disposçáo dos ineressâdos. a pádn dêstâ dâlâ, junro ao Depârlamento
de Lrc açó€s, na PrefetuÍa Munlcrpal de Manópolls. no horano de
êxp€drente. nâ Ruâ 6. n' 1030. em Mânópolrs'PR. PoíâlTrenspâréncla
S[e do Munlcipio: !4i44gE!9pgl§_prggAbÍ Fone 46-3226-8100 ê ínarl
íran.. scô buêno,ômánolo,s proov p/ Marópo rsrPR 11 de DezemDro de
2019 NÊuÍr Roque Rosselu Gehlen - Prêferlo tlunrc pal

r23556/2019

l'l{tlrll( Íir \l(\l( ll\l lrll P\ll\\\(11\ onn I'ril,li.u,ru( í.:i
rstuc'rr io l\l', à Li.€nfn \in't'lirirndn Diír'lflnrl)orrlo '1. l{c!irl rr
\ulnls I ir, no\ (trao tcricolu!r n \r, núrrl.nlril, tr [Ít, rl! llu, (rr16
(,ont\.ur, r ltúi \lnur (tcrrn,,rn, ( t I'lir66rr 0lrlr l,nrnnn(ir!/Pll.

12370512019

\r \ll I \Dt.RtQt tltl\tt\I()Dt t t( E\( I st\rtl r r( U)\

124091t2019

de gás de côzinhâ ê íecarga de gás dê cozinhâ.
Tipo:M€nor preço, por ilem.
Rec€bimento dos Envelopes:Aié às 13h30min, do dia2AlO1l2020-
lnÍclo do Pregão: Dia 28/01/2020, ás 14hoomin.
Píeço máximo: R$ 39.254,86 (lnnla e nove mil, duzentos e onquenta e
qualro reâis e oitêntá ê seis cenlâvos).

ElglEe!0Ê§-AleabtrtdeÍa3, podêÍâô ser obridas em horano de
expediente na PreÍêituÍa Municipal de Nova Santa BáíbaÍa. súo à Rua
walÍíedo 8iíencoun de Moraes n" 222, pelo Íor'ê: 43 3266-8100, por
Email: licitacao@osb.pt.gay.bÍ ou pelo sire !as^úrsb.pj.gay,bí

Nova Sanlá AáÍbâíâ 11/12n019.
Mônicá Maíia Pío€ôça Martins da Conc€ição

PÍego€iía
Portana n'111/2019

I \Til \l1r ln ) ( o\ I lr \l íl \' :11 llle
l'lr{rl !\5()\ l9-Sllrils l'lil(,\l)lllLil\(l\l \ xr llrls

( )h .tr, ( .ú. .,!r., J. .nrtL!i' r,rr ntrn..rn.!n, J. rln!/., |",Í, . h.. .r.,
iir.nr( r)r'i 'búJrr\ dí tlelLnu,r \ll'r.'j)JL rr. P'rJqtrrrr ( ttr'L, Jtrr! \lL-
\( ll,lll l)L flR\r.rl \R\ (\,nrrLdr s\l\RI P()l\l lll)\ \ll rr..lL
lr,(\l!.r .,tlil r f) I I I I i I L r )o r - ]l , \ltr,» !1,l,.rl lt! I rirrr LrLr L(.r,,.,r/n , ,1 !
\r'\!.trr,^ rúrjr l'rJ2o.le rr!.n. i rÍr i.e\,úr'1r JrJ. .ffrJ,l.r J lI r'r.].r,1,jr.,
,i.,r, J-rLnrfu l)Ir J.r r'J'r,I r,' rl lllr/lLl

I Ponta Grossa123606/2019

I Palmas

Avtso oE LrcrraçÃo
PROCESSO N'22212019

Modatrdâde de licitaçâo: PREGÃo ELETRÔN|co N" 85/201S
O Munc,p,o de Pálmâs. Estâdo do PaÍana, TOFNA PÚALICO àos
íteÍessádos que reaiizará pÍoc€ssô de licil,açáo na modâlidade de
PREGÃo ELErRÔNrco n'. 8510r9, ê coníorme espeoÍcâções desre
ceriame nas côndiçõês fixadas no Edtal e seLrs ânelos, sendo a hcrtaçào
do lipo "MENOR PREÇO POR ITEM'.
rNrcro DA SESSAo: 0&30-C eAÁ2412!2!19:.
CRÊDENCIAMENTO: Banco do BÍasils:§-wliÊ!êroçr-ç coD I,,

MOOALIDADE: PREGÃO ELEÍRÔNICO.
TIPO OE JULGAMENTo: MENOR PREÇO POR lTElú,
Paía julgâmento e classitrcáçáo dâs píopostâs seíá âdotiado o cíiléíio
de menoí pÍeço por ilem (consderâí\do o preço tolal do rtem. ou sêjâ
a quanlÉade r ô preço unitário), obseNadâs âs esp€ciÍicáÇoes lécnrcás
definrdas no Edital.
OBJÊÍO Aquisrç€ode mesâ dig ital inteÍalvâ com alividadesde mnteúdo
êducativo paía arender os alunos peíencênles âo Ensioo Fundamêntale
Cenlros Municipâis de Educ€çáo ,níaílÜ|, da árca v.ba.á e rurál dêstê
municÍpio, coníoÍmê espêcificãções dos Teímos de Referência anexos..
Retkâda doedital, Locálpara inÍormaçõês DivisEo de Liciiaçôes -Avenida
Cl€velând6, no 521, Cenúo, Pâlmas - PR, telefone (46) 3263'7000 - Sile:
!t!!y p'!D pr.Eal-bl e s$\ Icrrêeosslla!! 8. 

1Z3EB5/2019

Pki lllllR\\11 \l(ll'\r l)l l'(,\l\(,Rr)\\\ llt
\\rli Lle I trrr.'ir!
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LNrarO 0Â s5s5Áo DE DSP:rTÁ àj 1rm hoíà; do drà r0 Jê J

vÀLoR,rAx tto aDMlÍ m. Rt 105 o0o,0o (cenio e c nco mí íeâ 5)
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8aíáo io eo 8.Ànco, N! 17o9 (Ê!ndoi), ou leto dowiloád na Pónàt d. atadà.
.àd.io.liG.G:

PRÊFTITURA MUNICIPAL DT NOVÂ LARAN]EIRAS

Ldpà-Pq, r2 d. dei.mà.' dE r0lç

PÍê3oê,o

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL cÂNOIDo RoNDoN

avrgo Dt rrcrÍ^çIo
ToMADA oE PRCçO5 Nq 23/mre

95 tô, óréiinor 12, oúcvêr dê reu pÍêgo=r.. i. ú!o d" 5úâ5 àr' br\ê, LtsiI r.iíl
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+ôeô dô PàrànÀ ê .onui rã,r.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

rxriÁTo Do arrRMo aoÍÍvo oÉ pRoRRoGÂçÂo Dt pR-azo DE ÉxEruçÃo r
vrcÊ{cn Âo aor.lTRÀTo Nq 136/2017

CONIRÂTO DÉ PRTSTÂCÁO OE 
'ÉRVI(Os

avr50 0E slJ5PENsÁO
PntcÃo PSESIr{CtÂr ft I 35/2019.pMNr

NOVA SANTA BARBARA

!ÀT5E' R ILVEs DE IlIEDE Fi5

PREFEIIURA MUNI

PnfcÃo PRtSCnCtÂt Ne 4211019 sRP

dp .o. nh" e re.àrÊà dE sàs JÉ ..rnha Í po üàno' prê!o. p.r trêm ;rEc.li n,€nn, do,
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MÁR LENÀ/PR NUMERO PROCÉSSO CÁrÁ iaor.ro.,f aA FEOERÂ! rO2rJr5 591la1t
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DEZEM8RO ÔE 2C19 f CÁ PRDRRO6aôO ÀÍa O O. rO arÊ rULhC DÉ rora

rroNrcÁ MÀRrÁ PRoENçÀ MÁRr l!5 0À.orrLL qio

PREFEITURA MIJNICIPÂT DE PALMEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL 084{E
It*li NOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo panaNÁ

ET,q »T NOUI,ITÃO DE RECEBIMENTO E ÁBERTURA DOS ENWLOPES N' I E N" 2

REF: EDITAL »T PNCEÃO PNESENCIAL N" 42/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
73/2019 

Ata da sessão de recebimento e abeÍtura dos envelopes n' I e

no 2, contendo a proposta e a documentaçâo, em atendimento

ao edital de Pregão Presencial n' 4212019 - (PMNSB) -
Registro de preços para eventual aquisição de cascos de

botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, as quatorze hotas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua WalÍiedo Biftencourt de Moraes, n" 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência da

Pregoeira Sra. Mônica Maria Proença Martins da Conceição, RG n" 10.450.207-5 SSP/PR, e os

membros da equipe de apoio, Sra. Rosemeire Luiz da Silva, RG n'7.224.894-5 SSP/PR e a Sra.

Polliny Simere Sotto, RG n' 9.257.282-0 SSP,ryR, designados pela Portaria n' 005/2020, para

proceder a abeúura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessada na

execução do objeto do Pregão Presencial n' 42/2019 - àestihado ao registro de preços para

eventual aquisição de cascos de botijão de gás Je cozinha e recarga de gás de cozinha. Aberla a

sessão a Senhora pregoeira inÍbrmou que nenhuma empresa se credenciou para o certame. Diante

disso, a Pregoeira resolveu dar como DESERTA a presente licitação. Nada mais a tratar. a sessào

foi encerrada, eu, Rosemeire Luiz da Silva, lavrei a presenle ata que lida, e achada conforme, vai

assinada por mim, pela pregoeira e membros da equipe de apoio.

Mônica Marl roença ns da ConceiçãoM
Pregoeira

Rosemeire uiz da Silva
Equipe de apoi'o

Po nv Sim otto
Equipe apolo

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes. 222 - 3(0xx43) 3266{100 C N P.J. 95.561 080/000140
E-mail: licitacao(Onsb Dí oov.br Nova Santa BáôaÍa - Paraná
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LtC|TAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL NO 42120í9 . SRP

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 28 de janeiro de 2020, as 14h00min, no predio

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

n' 222, Bairo Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, reuniram-se para o

recebimento dos envelopes referente à licitação modalidade Pregão Presencial no

4212019, que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de cascos ce

botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, porém nenhuma empresa se

credenciou para o certame. Diante disso, a Pregoeira resolveu dar como DESERTA a

presente licitaçáo.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr- Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 2810112O2O

Elain Cristina itk d Santos
e Licitaçõe

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 221, Centro, I 13. 3266.8100, !Z - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara

Paraná - E - E-mails - licitacaor?nsb.pr.lrov.br - u§rv.nsb-pr.sov br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo ns 073 / 2079

Pregão Presencial ns 042/2O79

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cascos de botijão de

gás de cozinha e recarga de gás de cozinha.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Presencial ne 042/2019, o qual tem por objeto Registro

de Preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha

e recarga de gás de cozinha.

O pregão é regido pela Lei ne 10.520/2002, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto pe 5.450/2005 [para pregõo no formato eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne rc.52o/2002, que assim dispõe:

l- a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os criiérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado

pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a

serem licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

apoio, cuja atribuição inclui, dentre outias, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabilidacle e sr.ia classificação, bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do cename ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidace jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas

pela Admínístração.

O processo veio a esta Procuradoria JurÍdica, devidamente autuado, em

um volume, contendo a solicitação das secretarias municipais, no entanto

sem justificativa do consumo em razão da quantidade solicitada, que por

cautela esse jurídico sempre entende por conveniente, no entanto a

Autoridade competente determinou prosseguimento face a urgência da

aqu isição.
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NOVA SANTA BARBARA

Após, o departamento competente procedeu a pesquisa de preços, a fim

de formar diante do que determina a legislação, parâmetros para compor

os preços máximos dos produtos a serem adquiridos e da despesa total.

O setor contábil indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa

pretendida, a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a

ser adotada, no caso pregão seja em sua forúa presencial ou eletrônica e

finalmente a autoridade competente determinou a continuidade .do

processo e elaboração do edital convocatório, na modalidade pregão

presencial.

A minuta do edital e do contrato, foi aprovada pela Procuradoria Jurídica,

dando-se prosseguimento as fases, a comissão de licitação deu início à

fase externa do certame (Art. 17 do Decreto ne 5.450/2005) e

providenciou a publicação do Edital, convocando os interessados a

apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a publicação e a

abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias

úteis (Art. 4s, V da Lei ns 10.520/02 e 17 do Decreto nq 5.450/2005).

Na data prevista em edital, para credenciamento e apresentação das

propostas e fase de lances, constatou-se que nenhuma empresa se

interessou pelo certame, lavrando-se pela comissão do pregão e pelo

senhor pregoeira ata da sessão como procedimento deserto.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas no edital, com seus anexos, nos termos do

art. 10, § 1e, da Lei ns 10.480/2002, c/c o parágrafo único do art. 38 da Lei

ns 8.666/93.

É o parecer.
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Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara, 28 de j:rneiro de 2020.

ca rme
,,4.1 ,

n dírtez Wí cken

Procura doria J u rídica
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PREFEITURA MUNICIPAL
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS

1 ; elernôrurco |dnnESENclAL
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-tL

8
I Autoriza o do Prefeito ara abertura

20.
21

Parecer JurÍdico Jul amento
23 Licita o ao Prefeito Homol a o

Rua walfredo Bitlencourt de Momes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

NO ESPECIFICA AO DOC
I Ca do rocesso

OBS.

2 Ofício da secretaria solicitando Ci
3 Prefeito edindo abertura do rocesso
4 o mentos estimativa de re t r..l
5 Licita ão à Contabilidade Pedido de dota o
6 Contabilidade à Licita ao Res osta d ao

Licita o ao Jurídico Pedido de Parecer
Parecer Jurídico lndicando a Modalidade

10 Resumo do Edital
11 Edital com leto c(
12. Pedido de Parecer Jurídico do edital
13 Parecer Jurídico Edital
14 Publicaçôes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da UnÍão

/

1r;. Publica o Mural de Licita CEo
16
17

Documentos de Credenciamento
Pro stas de Pre

18 Documentos de habilita o
19. Ata de abertura e ul amento

Pro osta final das em resas vencedoras
Licita o ao Jurídico Resultado' da Licita o

24 Homol a o do Prefeito
25 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico ,::."'
26 Ata de R isúo de P OS

27 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal
ional/ Diário Oficial do MunicíA Cidade R io

2R Licita o ao Fiscal da ata encaminhado có ia assinada
29 Se houver aditivo:
30 Ofício da secretaria solicitando aditivo
31 Termo aditivo
32. Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

ional/ Diário Oficial do MunicíRe to

Bárbara Paraná E-mail licitaçaoarnsb.pr.qov.br- ws §. nsb. Dr4ey.br

l I

C(

í )ír

Lrír
f-,(2



0.!1

Ir*l
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
rrr-r*:r.x Ljji ESTArTO Dô PÂRÀNÂ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
rnncÃo PRESENCIAL N. 42t2otg

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2020, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório de Pregão Presencial n" 4212019, registrado
em 1111212019, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas doh'001 ao no 091, que corresponde a este termo.

Ekitu f,os tos
Responsável pelo Setor de LiciÍações

Rua Walliedo Bittencourt de MoÍaes no 222. CentÍo, [ione ,1]. 1166.8100, cEP - 8ó.250-000 Nova santâ Bárbara- Parauá

- E-mail - licitacao ir nsb.nr.cor 'br - rl'rls.nsb.nr'qor' br


