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DE 2015.
DISPUTA: 99H00 DO DIÀ 26 DE AGOSTO DE 2015.
VALOR MAXIMOT R§ t7.t40,37 (Oibnta c setc mil, oimcntos e
quucnh rcais e trinb a sah ccnbvos)
PRÂZO DE R.ECURSO AO EDITAL: 02 (doi§) di6 üEir úE! da
dau fixada pqa I ôbciluE d6 cnvclopcs dc habilltação.
INFORMÂCOES COMPLEMENTARES: O EdrEl . dcnais infor
maçôcs cnmnum-sc à disposiçào dos intcÍc$ados na Supcrincn.
dência dc Suprimcntos, sito à Pmça Pcdro Kaled, no 22. CcnlÍo, Fonc.
(421 2122 -5046. Emarl licib@o.6tro@gmôil.com

pnrcÃo olcrnôtuco N' !so/2olt

ACOSTO DE 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTÂS| 08H31 DO DIA 2ó DE AGoSTO

oBJETo. -AeursrÇÃo DE pEçAs E ÂcEssôpJgs PARA MA-
I\'UENÇÃO- DE EQUIPAMEIüIOS ODONTOLÓCICOS - RE-
CUBSOS: ATENÇAO BASICA . SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE,
EMIssÀo: ll DE AcosTo DE 20t5.
ACOLHIMENTO PROPOSTAS: ATE 08H30 DO DIÀ 26 DE

VIGENCIA Periodo 12 (doa) meses, conudos da datà da õsiMtura.
VALOR: Pclo fomscimênto dos scÍiços ota liciudos a contrahnk
pagará ao contÍahdo o valoÍ de R§ 13.920,00 (rcze mil, novecrntos
e vinte reais), pâgmento eventual e púcelado- Data da ssimtuÍal
291ún015, Comuca de Cuiúva FICUEIRÂ/PR. 29 de Julho de
2015, Valdir Carcia - PÍefeito Municipal.

sEQ 2015l06lD 106i2015
ÁTÁ DE REGTSTRO DE PREÇOS 10512015
TO CONTRAI'ÀNTE IREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÂ
ESTADO DO PARANA CNP' 7E,O63,73ZOOOI-IE, CONTRATADO
MOBILEBRAS EIRELI - EPP Fundmenhção Legal Procssso Li-
citatóÍio n 0602015 Pregão Presencial n 0502015, homologado em
X910712015, e será regido pela tri Fedeml n t.66ó/91 c altçraçõ€s,
OBJETO: RECISTRO DE PREços PARA CONTRATAçAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE EQUIPA-
MENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE QUE DEVERÁO SER
INSTÂLADOS AO LADO DA UBS 

'ARDIM 
LEONOR,

VIGENCIA Perlodo 12 (dore) mcss, contados da datâ da Nimtura
VALOR: Pelo l'oÍnecimenlo dos seniços oÍa licitados a contramte
pag&i ao contmtado o valor de R$ 11.689,00 (reze mil. sei$rnlos e
oitenta g nove reais), pagamento cventual e pücelado. Dah da 6.
sinatura: 29107/2015, Comaíca de CuÍiúva FIGUEIRA/PR, 29 de
Julho de 2015, ValdiÍ Gdcia. Prefeito Mmicipal.

sEQ 20l5l07lD I07D0rs
ATA DE REGISTRO DE PREçOS IO512OI5
TO CONTR.ATANTE PREFEITURÂ MTJNICIPAL DE FIGUEIRA
ESTADO DO PARANA CNPJ ?8,063,732/000I.18, CONTRÂTADO
COMERCIAL LUANY LTDA. ME Fundamentaçào Legal Pr@csso
Licihtório n 060/2015 Pregão Pre*rcial n 050/2015, homologado cm
29/0'112015, e será regido pela Ler Fcdcml n t.ó66l91 c .ltçraçõ€s.
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇAO DE
EMPRTSA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE EPUIPA.
MENTOS DE ÂCADEMIA AO AR LIVRE QUE DEVERAO SER
INSTALÂDOS AO LÂDO DÂ UBS JÁRDIM LEONOR.
VICENCIA Periodo 12 (doa) mess, contados da data da simtura.
VALOR: Pclo fomecimento dos seruiços ora licitados a contmtantc
pagüá ao contratado o valor de R$ 16.615,00 (de4$eis mil, seis-
centos e trinta e cinco reais), pagmcnto eventual e Íwcclado Dala
da 6sinatuÊ: 29107l20l5,Comüca de CuÍiúva FIGUEIRÂ,/PR, 29 de
Julho de 2015, Valdir Gucia - Prcf€ito Municipal.

DE FIGUEIRA
CONTRATADO

ANTONIO CA.RIOS SILVA
PregGrro

PREFEITURA MIJNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FININÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO

_ /rvlso ALTER^ÇÁo
PRf,CÂO PRESENCIAL N' II5/'OI5 - SRP

OBJETO: REGISTRp DE PREÇOS PARÁ FUTURÁ E EVEN-
TUAL COTRATAÇAP DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAL GRAFICO Â SER UTÍLIZADO PELAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DOIS VÍZTNHOS . EX-
CLUSIVO PARÂ MICRO E PEQUENA EMPRESÂ,

Licibçào lcal ou municipal (limit! grográíico do Muni-
cipio), beada na Lcr Munrcipal n" 1994/2015. íGiulmcnuda p.lo
D.cÍeto n" 12070/2015.

I Fics supÍimrdo do item 5.1 do EdiEl ! do ilen 4 do
Anexo I - Tcmo dc Rcfcrêncm, a cxigência de Epresenlâfào dos
prospectos dos produtos sotôdos.

2. Comunicmos qrc s mvô dats pm o Crrdoncimento e
Recebimento d6 Envelop€t sÍá no dis 24 de sgorto dc 2015, até à6
l3h30min, c o lnicio da Srssão Pública no dir 24 dc slosto dr 2015,
às l3Momin.

3. Prms@êm imlGrads s dcmair condiçôcr.
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELO-

PES: AV RIO GR^NDE DO St L, 130 . CE-NTRO, NA CIDADE
DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÀ, NA SEDE DA PRE.
FEITURA MTJNICIPÀL,

O cditsl cshrá à disposiçào dos int.rcssadG no Dcpm-
mcnb d. Âdministraçtu, B sdc da Prcfait@ Municipal c no sitc
uw.doiwizrnhos.pr gov br srryiçoílrcltaçõc!. InfomaçaEr compl.-
mênt{cs âtBvés do fon.: (46) 1516 tt4t ou 1516 tElo.

Em ll de agosto de 2015.
RÂUL CÀMILO ISOTTON

Prefeito

ABERTURA: 0210912015.
HORÁNO:.14:00 HORÂS
úlr-on úÁxrúo: ú r.orr.rro,oo
ccnb c dac$ú rcai5)-
PRÁZO DE RECUR§O AO EDITÂL:
dau fixada oua a
INFORMAÇÔES

MENTOS DE ACADEMTA AO AR
INSTALADOS AO LADO DA I'IBS

sbcrtüÍs dos
o

PREFEITURA MTJNICIPAL DE FIGUEIRA

EXTRATOS DE COI{TRATOS

sEQ 20t5r05rD 105/20r,
ATÂ DE REGTSTRO DE PREÇOS 105/2015
TO CONTRATANTE PREFEITURA MI.,NICIPAL DE FIGUEIRA
ESTADO DO PARANÀ CNPJ 78,063,732r'000I-I8, CONTRATADO
I SILVEIRA E CIA LTDA, Lic!

PARA
EMPRESÁ

s.o. & CIA
Procasso

em a sÊÍa
OBJETOi

ESPECIÂLIZA.

AO
DÀ

AO

^VISO 
DE TTOMOLOG^ÇÃO

PRECÁO PRESENCIAL N' 5O/2OI5 - SRP

PROCESSO LICITATÓRIO N" 060/2015
O PÍcf.ito Municipal dc Frgucira, no uso do atÍiburçõcs quc

lhe sâo conleíidd pela legislaçâo, especialmenE 6 Leis n's
10.520102 e 8.666/91 c s@ alleíações poslerioíes, ah emitida pelo
pregeiro e equipe de apoio, bem como parecer juridico constantes
nos aulos resolve: Homologü a pre*nte licitârão nest€s teÍmos: Dah
de hornologaçào 291-01D015, ObJeto: RECISTRO DE PR-EÇOS PA.
RA CONTRÂTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQI.NSIÇÀO DE EQUIPAMENTOS DE ACÁDEMIA AO AR LI-
VRE QIJE DEVERAO SER INSTALADOS AO LADO DA UBS
JARDIM LEONOR. Fom@edores DeclaEdos vencedores: I. Silvein
e Cia Ltda, ltem 05 e 06, R§ 13.920,00 (treze mil, novecantos e vinte
rcais); Mobilebrd Eireli . EPB Itens 03 e 07, R$ 13.6E9,00 (rca
mil, scisccntos e oitenta e nove reais); Comercial Luuy Ltda - ME,
IteN 04,0t e 09, Rll 16.615,00 (deaseis mil, si$entos e trinla e
cinco rcais), S.o. Zrobcr & Cra Equrpmentos Meulúrgicos Ltda -
EPB Irens 0l c 02, R§ 17.625,00 (dezcssetc mil, scisc.ntos c vht..
cinco reais).

Total desh licibção R$ ó1.869,00 (sssenta e um mil, oi-
tNentos e sesnla e novc rtais).

Figucira, 29 dc Julho de 2015
VALDIR GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO
BELTRÀO

4l rSO DE LTCTTAÇÃO
PREGAO ELETROI{ICO N! I03/20I5

Frâncisco BeltÍão. l0 de âcosto de 2015.
NÁDIÂ DALL AGNOL

PrcgeiÍ.

PREFEITURA MIJNICIPAL DE IBAITI

AVISO DE CHAMADA P{IBLICA N' I2OI5

N.190/2015

de Direito Pú-

CEP 84,

do! envêlopes 27 de agoslo de 2015 , âs

scu5

cenlro,

lhail', ll d. aposro,le 2015
RÔBERTotrEcAzzo

PREFEITURÂ MTJNICIPAL DE MANOEL RIBAS

AVISO DE ÂLTf,RAÇÁO
PRECÃO PRESENCIAI, N! {3/20I5

O Mqicipio dc Mmel Riba torm púhlico que houve Al-
temçâo no itcm "09.2' no çdital d! Licitaçào.m epigEfe, que trata
do rnvclopc intitulôdo'D@uhenlação' ou "D@umcnlos'. Paocess
Adminismlivo N'7?/2015. Infomôçõcs M Rua Sctc d. Setembro n'
366, em Man@l RibB, dê $gunda a $fr-tiiÍ., d6 09 ds I lh e d6
14 às l6h, fon./fur (43) 3435-1221.

AMARILDO CARNEIRO
Preg@iro

agosto de l0l5
DE CARVALHO

PREFEITURA MI,JNÍCIPAL DE MARIALVA

^vl§o 
DE LlctrÀÇÃo

PREGÂO PRTSENCIAL Nt IOO/2OI§

hs4s AdninistÍctivo nr lnl2015
Objclor Aquisigão dc t cidos destinados I s.cr.taria Mu-

tricipal dc Edwaçâo, p€lo Menor PÍçço Por ltsm. Obtençeo do Editrl:
Prcfcitws Muicipal de Msialva Ru sME Efigênia, 680 Moialva-
Pr R@rbimcnto dü Propostas: aré 25 dc Êgosto de 2015 àt
l3Msmin. AbcÍtuÍo ds PÍopostas: 24 dc rgosto dc 2015 às

l4h00min. lúomaçõcsi (44) 3232-E3?0 (voz c fu) ou compmg@ca-
pitaldâuvafina.com.bÍ

MaÍialv&PR, l0 dc a8osto d€ 2015
EDGAR SILVESTRE

Prclcito

PREFEITURA MI.'NICIPAL
DE NOVA SANTA BÁRBARAffi

tcrisl gÍáÍico.
Tipo: Mcnor pÍrço, poÍ iEm.
R@cbimcnto do Envclopcs: Até iú 13:30 horc do dia

25n8DOt5.
Inicio do Prc8âo: Dia 25l0E2015, às 14:00 ho6.
PÍeço máximo: Ílt 38.135,4ó (triila c oito mil, c.nto . tdntâ

c cinco rccis G qwrnts c si3 çcntsvos).

JUCINEI IANKE
Preg@iro

PREGÂO PRESENCIAL NO Is{NOIS nêste ato
dismío
26hOt1.OB.,ETO: çONTRÂTAÇÀO DE EMPRESÂ ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRÂNSPORTES DIABIO DE
PACIENTES PANA A CIDADE DE CURITIBA E RECIAO ME.
TROPOLITANA FM ÔNIBU§ DE NO MINIMO 44 LUCÂRES .
RECURSOS: SAUDE.REC. VINC. (EC29/0G15%) - SECRETARIA
MTJMCIPAL DA SAtlDE
EMISSÁO: lt/O8/20t5.

(Um milhão, o@ mil, oito-

(doas) dis úbir et s da
dr tlbillaçro.

SER

enl

EXCLUSIVO PÂRA MICRO E PEQUENÂS EMPRESAS
Â Pr.fertura Municrpal de Frmci$o BcluãcP& avis aos

lnkressados quc fará rcaliar rc dra 27 de a8osto de 2015, âs 09:00
hoÍ6, a abenuÍa da liçitâçào na modalidadc PÍegão Eleúônico, mrnor

Ert d*m.nto podr sr vqiÍicado m cndcrcço clêtóni@ http://w in.gov.bátrriciórleltrú,

Flo código 000320150t12m1 t5
D@mento 6siDdo digitalm.ntç confomc MP n! 2.200-2 dc 2410812001, que imtitui a

lnfrestÍutu de Chavcs Públicr Brõilcira . ICP.B6il.
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lnfomaçõcs Complementres: poderão ser obtidas em ho-
Íiirio de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Smh Bitbüa,
sib à Rua walfrrdo BitEncoun de Moraes no 222, pelo fonei 43-
3266-8100, por Email: licitacao@nsb.pr.gov.br ou pelo sile
w.nsb.prgov.br

Nova Sana Barbam, Il de agosto de 2015
FABIO HENRIQUE GOMES

Pregoeiro

PREFEITURA MTJNICIPAL DE PALMEIRA
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Avrsos DE I,rcnAÇÁo
PREcÁo ELETRôNICo Á, 6o/2ors

A Píegoeira do Municipio P-almeira loqa püblico que rea-
lrzdá licrhção nâ modâlidâde PREGAO ELETRONICO, tipo Menor
Preço, dia 0l/092015, às 08h30min.

OBJETO: Aquisição e i$talação de poÍtas em vidÍo e vidros
Íixos .m cÍistal incolor para colocação no CMEI Sebõtião Sdson
auavés da Secretaria de Educação do Municipio. Os intercs$dos
poderão obEÍ o edibl nâ inbexa atnvés do endereço eleuônlco
uw palmerm prgov.br. lnformações adicromis, düvrdas ou pedidos
de esclüecimentos podeÍão seÍ solicitados através do fone: 42-3909-
5014.

Em l0 de agosto de 2015
LEILIANE COSTA

Pregoelra

TOMÀDA DE PREÇOS N! 52015

Proceso Administlativo n! 30912015
A Comissão Pemeente de Licihção do Muicípio de Pal-

meúa tom público que f,jrá rea\ar, às 09hl5min. do dia 28 de
agosto dc 2015, na Sala de Reuniões do prédio sede da Prefeitura
Muisipal, sito à Pmça Marechal Floriano Peixoto, N". I I - CentÍo -
em Palmeir4 PaÍmí! BÍdil, TOMADÂ DE PREÇOS, tipo menor
preço, na seguint€ ospeciÍiçação:

Obj€lo: Conúahção de empresa especialüada para coNúu-
ção de qudÍa poliespoíiva cob€na, com vestiário, a ser construida
na Ru FÍiE Kliswer, no bairo Vila Rosa, nesh cidade, através do
temo de compÍomisso PAC 208197,2014.

Os interessados poderào obler o edrbl m integra akavés do
endeÍeço elotrônico wv.pdmeira.prgov.br ou junb a PÍefeituÍa Mu.
nicipal de Palmeira" na horo nomais de expedienb, no Depar-
mento de Licitações, Conúatos e Patrimônio. Infomâções adicio-
nals, düvrd6 ou pedidos de €sclüectmenlos podeÉo ser soltcilados
ahvés do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-marl. pregoes@palmerra.pr
gov.bt.

Em l0 de agosto de 2015
ANTONIO ELVES COCHEVA

PÍesidentc Comissão Permanente d€ Licthção

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

AVTSO DE LTCITAçÀO
PREGÃO ELETRÔNICO'N: 34/20I5

Registro de Pr€ços nt 19/2015
oBJETO: Aquisição de Medicamentos. em âtendimento da

SecretaÍia Municipal de Saüde
TIPO| Monot PÍeço Tobl do Lob
PERTODO: 12 (doze) mcses
VALOR ESTIMADO: Rl 12.E46.350,64 (doze milhões, oi-

henbs e qudenta e seis mil, tleantos e cinquenta reais e §€s*nta
e qutro cenhvos)' DATA DÂ ABERTURÂ: 2ElOt2OI5 - HORÀflO O9OO

ho16
ENDER-EÇO w.p@aguâ.pÍ 8ov br e \M liciEc&-

ecom.br Legislaçeo Aplicável: Lei n" 10.5202002, Lei n'
8.66611993, L€i Complemantar n" 123/2006 com o alteraçôes da Lei
Complemenhr n' l41n0u e o Decreto Munlcilal n' 943/2006 Ou'
tros é*larecrmentos poderão ser fomecidos pelo Pregoeiro. Rua Júlia
da costa, 322" CentÍo, no horfio comercial ou aravés do Elefong no
(41) 3420{001.

Paranaguá, l0 de agosto de 2015
RONALD SÍLVA GONÇALVES

PÍeBoerro

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMÀDA DE PREÇOS N! 42015

A Prefeitura Muisipal de Pd@8uá, aravés da Comissão
Pemmert€ de Licitação, toma público que a Tomôda de Preços em

epÍigBfe esüi suspeM até ulterioÍ delibeBção OutÍo§ €slüecimen-
tós pderão scr fornecrdos pela Comrsào Pemmente de Lrcihçào -
C.PL., Rua Júlia da Cosb, 122, Centro, no hofririo dd 08 00 s

ll:00 e d6 1100 à5 18100 ou p€lo tclefone n'(41) 1420-6001.

Puanaguá, I I de agosto de 2015
SHEILA DA ROSA MÀRIA

Presidente da Comissão

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

RESIILTÀDO DE JTILGAMENTO
coNcoRRÊNClÀ N:8/2015

OBJETO Conúataçào de empresa paa a reforma da Unr
dade Básica de Saüde Osmar Pmplona, lmalizada na Rua Vitório
SciWle, 855 - CentÍo . Piraquüy'PR, com área lohl conshida de
337,08 m', objeto do Programa Rcqualilica SUS fomaliado junto ao
Fmdo Nacional de saüde por meio da proposta no

09468.040000/l 1 30-01
Em cmprimento ao dlsposto no art. 109. l'. da Lei n'.

86ô6, de 2l de ;unho de I 993. (oma-se püblrco o resultado da
licitação em epigrafe, cuia çlosificaçáo dá-se da seguirrte tbÍma:

Piraquara, Il de agosto de 2015

SHEILÂ GUIMARÁES VELOSO
Prosidente dâ Comissào de Licitaçôes

PREFEITURA MI'NICIPAL DE PORTO VITÓRIA

EXTRATO DE DISPENSÂ DE LICTTAÇÀO

Processo Administrarivo N" 85/2015-Prmesso de Dispene N'
15/2015 Conmtahte. Munlcipio de Po(o Vitóna, Eslddo do Paraná.
Conbalado: Metromed Com. de Mat. Méd. Hospitalar Lrda. Objeto:
Aqursrção de ffplmdor de secreçào com batena pila a pacientê Ana
Clam Wekrlein. Esle equlpamento é de exuema urgencra, pois a
perente é portadora de cadiopatia congenita cianogenrh complexa.
em consequencia apresentou broncodispl6ia gÍave Valor Tobl O
vôlor bbl da presbçào do seNiço é aqursrçào dos produtos e de R$
I 750,00 (fes mll setessentos e cinquenb íeais) Respaldo Legal: Lel
8.666193 - Arti,go 24, Inciso IL ContÍatante, Contratada

A\'ISO DE LÍCITAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL N' 56/2015

O Municípro de Poío vtróíra, Eshdo do Pilaná. toma pü-
bl,co que lüá no dia 251082015, às ll l0 ho6, a reunrào de re-
cebrmento de d@menhção e proposB püa a trcrhçào na moda-
hdada de Pregào Presenclal, obJetivando: O presenr prmesso se fa
necessano para conlrauçào de empresa ped preslaçào de senrço de
allnhmento, balmceMento, pme elerica, funrlarla, eslofaria, mc-
cânica em geÍal nos velculos peÍlencenEs a frota do munrcipro de
Poío vitória, clusificados por Íem de acordo com serviço a ser
execulâdo. Maiores informações no Pradlo da Prefeitúc dê segunda à

sexta feira, das 08h00min às l7h00min, oú pelo fon€ (42) 1573
1212.

Po(o v(ória l! de agosto de 2015
MARISA DE FATIMA I DE SOUZA

Preleita

PREFENURA MLNICIPAL DE REBOUÇAS

Avrso DE ALTER çÃO
TOMADA DE PREÇOS N! 15/2015

A Comissão Permanente de Licitações da PÍefeitura
Municipal de Rebouças. PR através da Portaria n" 1212015.
rnformá aos interessados que houve alteraçào na data de
abertura do Processo Licrtalório Tomada de Preço no

015/2015, á qual tem como objrto Construçào de uma quadra
coberla com vestiário na Escolâ Municipal Erasmo Pilollo
padrão do FNDE conlbrme Teímo de Compromlsso PAC
204161/2013. Trpo MenoÍ Preço GLOBAL NOVA DATA DE
ABERTURA E HORARIO:27 de agosto as 09 horas. na sala
de Liçitações da Prefeituro Municipal. lntbrmações do Edital:
PodeÍá seÍ obtido junto ao Deparlamento de Lrcitaçào e

Compras, srluado a Rua José Afonso Vieira Lopes,96 -
Rebouças - PR, no hoíár,o das 09 00 às ll 10. e das 13.00 ás

l7:00 horas, ou através do e mail ltcttacaorebou-
cas@yahoo.com.br. Fone (042) )457-1299, ramal 215 ou
218

Rebouças, l0 de agosto de 2015
JOSE ALEXANDRE TRANÇA

Presidcnte da Comissâo

PREFEITURA MIJNICIPAL DE RENASCENÇA

Avrso DE REvoc^ÇÀo
PR-EGÁO ELf,TRÔNICO N! 4Ol20t5

A PregoeiE, desr8nada pela Potura n" 253,2014 de 19 de
deambro de 2Õ 1 4, toma púbhco pua coúecimenb dos interessados,
que rica revogado o processo licrutôrio, modalidade Pregâo Elc-
úônico n'40/2015, bem como lodos os atos dclc dccorrehtes, in-
clusive su publicações, que lem poÍ objelo a Contralação de em-
píesa parâ aqúisição de implementos agricolas. e o fz com lulcro no
Aí. 49, da Lei Federal nn 8 666/lgsl. Maiores rnformações no De-

pafrmento de
Ren6cença, à ,

llhs30 e das
(46)3550-8100.

Comprd e Licilações, da Prefeiturâ Municipal de
Ruâ Cetülio Vdgas, no 901, centro, d§ 08h00min às
llhslo a l7hsl0 thoráro local), ou pelo Fone:

Renascença-PÍ, l0 de agosto de 2015
LURDES DALL AGNOL STIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE zuO AZUL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato n1 70/2015
CONTRATANTEI PREFEITTJRA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.25610001-01
CONTRÀTADA: CILMAR BONI PAPELARIA
CNPJ.i 82.118.021/0001-86
VALOR. R$ J40,00 (Trezenlos e Quilenb Reais).
PRAZO DA DURAÇAO DO CONTRATO. De 21t01/2015 à
31n2D015.
ASSINATURA: 27107,20 I 5
FORO: Comaíca de Rebouç6.
(a)SILVIO PAULO OIRARDI - Prefcito Municipal; (a)CILMAR BO-
NI - Represenknte

Contrato n:722015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.25610001-01
CONTRATADA: SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC - PR

CNPJ.: 03.541.088/0015-42
VALoR: R$ 18.948,00 (Dezoito Mil, Novecentos e Quarenb e oito
Reais).
PRÁZO DA DURAÇÀO DO CONTRATO De 10/0?/2015 a
3v12n015
FORO; ComaÍca de Rebouç6.
(a)VtTOR SALGADO MONASTIER - Represenhnte
ASSINATURA: 3010712015. (a)SILVIO PAULO GIRARDI - Prefeito
Municipal

EXTRATOS DE DI§PENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Lrcitaçâo n! llnOl5
OBJETO. Aquisiçào de matenal pemdente pila alender à demanda
do proJelo d€ rncl6ão produliva e ollcina pÍollssiomlizilte de cos-
tuÍa ind6trial SecÍet{ia Municipâl de Promoção Sociàl
FÀVORECIDO: GILMAR BoNl PAPELARIA
CNPJ.: 82.338.021/0001-86
Embudo no do artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666/93, a despesa
poderá ser dispeoada de licih{ão
tuo Azul, 27 de Julho de 2015. (a)SlLVIo PAULo GIRARDI -
Prefeito Municipal

Dispensa de LiciEção n! l5r0l5
OBJETO ContBbçào de empreu especialiada em preslaçào de
cuÍsos a ser€m realizados no decorrer do ano de 2015 na SecÍearia
de Promoção Social
FAVOR-ECIDO: SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC. PR
CNPJ r 03 541 088/0015-42
Embuado no do aÍtigo 24, inciso Xtll, da L€i E.666/91, a despesà
poderá ser dispensada de liciBçâo
Rio Azul, 30 de julho de 2015. (a)SlLVlO PAULO CIRARDI -
Prefeito Municipal

PREFEITURA MI.NICIPAL
DE zuO BONITO DO IGUAÇU

AVISOS DE LICITAÇÃO
PRECÁO PRESf,NCIAL N'! 732015 - SRP

O Municlpio dê Rlo Bonito do lguaçu, Eshdo do Parmá,
araves do Pregoeiro, lendo em vrsta o dlsposlo na Lei Federal n".
1052012002, Lei FedeÍal n'. 86ó6/91, Lei Complemenk n'.
1232006, Deçreto FedeÍal 3.555/2000, Decrctos Municipais no.

14912006 e 1401200'1. de 28 de agosto de 2007, toma püblico que fará
realrar-se ás l0 l0 hor6 do da 2'l de agoslo de 2015, na sede da
Prefenura Municrpal. siruada à Rua 7 de Selemhro, n" 720, fone (42)
3653-1122, Iicitaçào na hodalldade Pregào Presencral n'. 7312015-
PMRBI, cuio obtero e o regrsko de preços para a aquisrçào de
géneros alimenlicios e materrals de consumo paÍa uso nas alrvrdades
tunto aos indivÍduos e familro. beneficiados aravés do progrma de
aEnçào integÍal a familia - PAIF, serviços de convivência e [or-
talêilmento de vlnculos - SCFv' progrma familia parmaehse, equipe
volante e junto aos grupos de convlvência da melhoí idade. O edihl
e seus &éxos poderão sr Íetlíados na sede da Prefetua Municipal
iunto ao Depárhmento de Licilações ou no endereço eletôntco
mrrobonito.pr.gov.br, no hnk Lrcitações

PREGÁO PRESENCIAL Nq 7420T5 - SRP

O Muicipio de Rro Bonito do l8uaçu, Eshdo do Pdâná.
através do Pregoeiro. tendo em vlsta o dlsposto na Let Fedeíal n'.
I0.520,2002, Lei Federal n".8.666/91, Lei Complcmenw n'.
123/200ó, Decreto Fedcral 3.555/2000, Decretos Municipais no.

149,200ó e 140/2007, de 28 de agosto de 2007, toma püblico que fdá
rcaliaÍ-se 6 14i00 hors do dia 27 de agosto dc 2015. na s€de dâ
Prefeirura Munrcrpal, situada á Rua 7 dê Selembro, n' 720. lône (42)
3651-1122, Iicitaçào na modalrdadc Pregio Presenc,al n"- 1412015-

Este dúumento pode ser vcriÍicado no endercço eletrônico http://w.in.gouh/almticiüdehml'
pelo codigo 00012015081200186

Documento õsimdo digitalm€nte confome MP n! 2.200-2 de 24108/2001, que institui a

Infraestrutura de Chavcs Públicd Brtrileira - ICP-Br6il.
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I Mariolva

AVISO DE LICITACÃo

pRocESSo ADMIMSTRATIVo N. 172l201s. pREcÃo PRESENCIAL
N" 100/2015. Objeto: Aquisição de tecidos destinados a Secretaria
Municipal de Educação, pelo Menor Preço Por Item. Obtengão do Edital:
PrefeituÍa Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr.
Recebimento dc Propostas: até 25 de âgosto de 2015 as l3h45min.
Abertura das Propostas: 24 de agosto de 2015 ris l4h00min. Informações:
(4) 3232-8370 (voz e fax) ou comorc@caoitaldauvafina.conr.br

Marialva-Pr, l0 de agosto de 2015
EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

Rl 96,00 .6695í20í5

R3 í'1,1,00 - 66557/20í5

JOÃO TORMENA
Prefeito Mmicipal

Rt í,14,00 -6698í20í5

I Noua Alíanço do lvaí

EXTRATO DO CONTRATO N" 46120 I 5

LrcrTAçÃo N" 5712015 - PREGÃO N" 15/2015
CoNTúTANTE: MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ
CONTRÁTADO: MORRO ALTO COMERCÍO E TRANSPORTES LTDA -
CNPJ: 03.177.079/000 l-l 9.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUSrÇÃO DE CALCÁruO DOLOM1ICO SNSACAOO - PRNT MiNTMO
75%, PARA DISTRIBUIÇÂO AOS PRODUTORES RURAIS DO
MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, CONFORME CONVÊNIO N"
693/2013 CELEBRADO ENTRE O REFERIDO MUNICIPIO E A
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
. SEAB.
VALOR GLOBAL: R$ 81.450,90 (Oitenta e Um Mil e Quatrmentos e

Cinquenta Reais e-Noventa Centavos).
PRAZO DE VICENCIA: A vigência será de 06 (seis) meses, contados da data

d€ assinafura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 07/08/2015.

Momes no 222, pelo fone: 43-3266-8100, por Email: licitacao@nsb pr.gov.br ou
pelo site w.nsb.prgov.br

Nova Santa Bárbara, I l/08/2015.
Fabio Henrlquc Gomcs

Pregoeiro
Portaria n'015/2015

R9 96,00 - 6720220í5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGI.IEIRA
PREGÃO PRESITNCIAL u' 090/t5 (mcnor prcço por iÍem)

Objeto: o Registro de Preços para material de construção diversos tipo:
abraçadeira, ácido, adaptador, bucha, broca, cmo, corda, disjuntor, eletrodo,
tomada, cabo,fio, fita isolante, fono, luva, puafuso, telha, tela, bucha e afins para
uso dro Secrelarias Muicipais.

Realização: día2710812013 is 09:30 horrs.

Note: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, na sede da
prefeilura. http://portal.ortieueira.pLgov.br/. Maiores infomações pelo telefone
(42\ 3277-1388. OÍigueira-Pr, I I de agosto de 20 I 5.

MARCIANE DACRUZ
Pregoeira Municipal

R$ í20,00 -57362/20í5

I Palmeira

MUNICÍPIO DE PALMEIRA
ESTADO DO PARAI-Á

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N'.052015

PROCES§O ADMINISTRATIVO N'.309 IzO I5

A Comissâo Permanente de l,icitação do Municipio de Palmeira torna público que fará
realiar, às 09h I 5min. do dia 28 de agosto de 201 5, na Sala de Reuniões do prédio sede da

PrefeituraMunicipal, sito àPraça Marechal Floriano Peixoto. N'. I I -Centro-em Pâlmei-
ra, Puú, Brmil,TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço. na seguinte especificação:

ObJCtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÂ CONSTRUÇÀO DE

QUADRÁ POLIE§PORTIVA COBERTA, COM VESNÂRIO, A SER CONSTRUiDA
NA RUA FRITZ KLIEWER, NO BAIRRO VILA ROSA, NESTA CIDADE,ATRAVÉS
DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 208191/2014.
Os interessados poderão obtcÍ o cdital na integra através do endcrcço cletrônico IuÀ 

^lpalngtta.lllSay-ú ou junto a Prcfeitura Municipal de Palmcira, nu horr nomais dc

expediente , no Departmento de Licitações, Contratos c Patrimônio. lúomações adi-
cionais, dúvidas ou pedidos de esclaecimentos podcrão ser solicitâdos atraves do fonc:
42-3909-5014 ou pelo e-mail: pregoes@palmeira.pr. gov.br.

l0 de agosto dc 2015
Antonio Elves C@heva

Presidente Comissão Pcrmanente dc Licitaçâo
R§ í92,00 - 67í7í12015

I Noua Santo Bdrbaro

AVISO DE LICITAçÃO
PREGÃO PRTSENCIAL N. 4O/20I5 . SRP

Objcto: Rcgistro dc prcços prrr cvcntuâl squisiçlo dc material gráfico.
Tipo: Menor preço, por itcm.
Recebimcnto dos Envelopcs: Até às 13:30 horas do dia 25/08/20f5.
Inicio do Prcgão: Dia 25l0E/2015, às 14:00 horrs'
Preço máximo: RS 38.135,4ó (lrintâ . oito mil, cento e trintr c cinco rcais e

qurrcnlr c sais cctrtrYos).

IúglfÃ gl35g: poderão ser obtidas em horârio de expediente na

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

I Paranagaá

AVISO DE PREGAO
PREGÁO ELETRONICO N' 034/2015
REGTSTRO DE PREÇOS No 0í9/20í5

OBJETO: AOUISIÇÂO DE MEDICAMENTOS, EM ATENOIMENTO
DAS NECESSIDADES OA SECRETARIA iíUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: ilonor PrêOo Total do Lote
PERÍOOO: 12 (DOZE) MESES
OATAOAABERTURA:28/08/2015 HORÁRIO:09:OOH
VALOR ESTIMADO: R$ 12.846.350,64 (DoZE MILHÓES,
OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E

CINQUENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
ENDEREçO: www'paranagua,pr,gov.br e M.licitacao-e.com.br,
LEGISLAçÃO APL|CÁVEL: LEt N" í0.520/2002, LEt N" 8.666/í993,
LEt COiiPLEMENTAR No í2312006 COM AS ALTERAçÔES DA LEI
COMPLETiENTAR N" 147120'14 E O DECRETO MUNICIPAL N"
943r2006.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS PELO
PREGOEIRO RUA JÚLIA DA COSTA, 322, CENTRO, NO HORÁRIO
OAS O8:OO ÀS TT:OO E DAS í3:OO ÀS TA:OOX OU PELO TELEFONE
No (41) 3'1206003

PARANAGUA, 1O DE AGOSTO DE 2015
RONALO SILVA GONçALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA - PARANA

AVISO DE PRORROGAÇÀO
PREGÃO PRESENCIAL N'. 226120I5.PMM

em 07 de agosto de 2015

Obieto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de Empresa Prestadora de
Seruiços de Comertos de Entradm de ligação de Energia Elétrica (Padrões)

com fomecim€nto de Maleriais, que serão executados em imóveís residenciais
e comerciais danificados por quedas d6 árvores, em atendimento às

necessidades da Secretaria Municipal de Seruiços Públicos - SEMUSP, por
solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e

Loglstica - SEMAT. Entreqa dos Envelopes: até as 08:30 horas do dia 26
(vinte e seis) do mês de agosto de 2015. Abeíura dm propostm: m 08:45
horas do dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto de 2015, na Diretoria de
Licitações - Av. XV de Novembro, 701 - Centro - T. mdar - Maringá-Pr. O

edital completo estuá disponivel atraves do site: tuÀt4-E4elugê,.p!ggy,-bI-
servicosJicitacms.

Carlos Roberto Pupin
Prefeito Municipal

R3 í68,00 - 66685/20í6

Moríngd

Ortigaetran
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PREFEITURA MUNICIPALffiffiHF

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 12lO8/2O15.

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabiltdade

Assunto: Reglstro de preços para eventual aquisição de material gráÍico.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para o registro de preços para eventual aquisição de material
gráÍico, conforme solicitaçáo do Sr. Antônio Carlos Bignardi, Secretário de
Administraçáo, Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal
de Saude e Sra. Fernanda Baldini Rainieri, Secretária Municipal de
Assistência Social, nllm valor previsto de R$ 39.931,86, (trinta e nove mil,
novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Dlo;lne dos Sanúos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Senhoria em data de 1210812015, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para o registro de preços para eventual aquisição de material gráfico, conforme
solicitação do Sr. Antônio Carlos Bignardi, Secretário de Administração, Sra. Marta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde e Sra. Fernanda Baldini Rainieri,
Secretária Municipal de Assistência Social, num valor previsto de R$ 39.931,86, (trinta e

nove mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.0070.02007 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 330;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 360.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

001 - Fundo Municipal de Saúde;

10.301.0340.02034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90. 3 0.00.00 - Material de Consum o; 23 50 ; 23 60 ; 23 65 ; 237 0 ;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2430;2440;2450;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301.0360.02036 - Bloco de atenção Básica - PAB Fixo;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2580;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2590;
10.301.0370.02037 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2640; 2650;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2660;
10.301.0380.02038 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;2670;
10.304.0390.02039 - Bloco de Vigilância em Saúde;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo:2700;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2710.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.02041- Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;2780;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2810;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.02043 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3040; 3050; 3060;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3090; 3100; 3110;

3120;3 130;

Sendo o que se apresentapara o momento

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br

ffiffiHln

,n



iug



PREFEITURA MUNICIPALmffiffim

,(\

107

Nova Santa Bárbara, 1210812015

Atencio

Laurita de
Contadora/CRC

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

AVTSO 1a ALTERAçÃO DO EDTTAL E REABERTURA DE PRAZO
REF. PREGÃO PRESENCIAL NO 4OI2O15 . SRP

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria no 01512015, no uso de suas atribuições, torna público e para
conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual tem por
objeto o registro de preços para eventual aquisição de material gráfico, que foram
efetivadas alterações no edital, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

O valor total estimado para esta licitação será de R$ 38.135,46 (trinta e oito mil, cento
e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

LEIA.SE:

O valor total estimado para esta licitação será de R$ 39.931,86, (trinta e nove mil,
novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

Face ao exposto. ficam alteradas as sequintes datas:

Recebimento dos envelopes: Até dia 2710812015 às í3:30 horas.
lnicio do Pregão: Dia2710812015 às 14:00 horas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br

40 5472 FOLDER, COUCHÊ BRILHO 150

G/M2, 4X4 CORES MEDIDAS: 21 X
15 CM. Sendo os temas: *

zoonoses, *saúde do trabalhador,
*saúde do homem, *saúde da
mulher, * saúde da criança e
*tabagismo.

6,00 ML 0,60 3,60

40 5472

,4X4 CORES MEDIDAS: 21

5 CM. Sendo os temas: *

, 
*saúde do trabalhador,

úde do homem, *saúde da
ulher, * saúde da criança e

OLDER, COUCH BRILHO 150

ismo

6,00 ML 300,00 1.800,00
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REFEITURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

Esta alteração integra o respectivo processo de Pregão Presencial n" 4012015 para

todos os efeitos legais, sendo publicada da mesma forma que se deu o texto original. Os
demais atos permanecem inalterados.

Nova Santa Bárbara, 12 de agosto de 2015.

Fa ue Gomes
Pregoeiro
ria no 01512015

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

Departamento JurÍdico

Ref. Pregão Presencial n" 3412015 - Registro de preços para eventual
aquisiçáo de material gráÍico.

A presente alteraçáo ao edital convocatório, atende às
exigências da Lei Federal no 10.520, de L7 lO7 l2OO2, Lei Federal no
8.666, de2L/061L993, Republicada em 06/07 1t994, Decreto Federal n"
3.555 de 08 /0812000, Decreto Federal no 3.697 , de 2l / L2 I2OOO e

demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara 2015.

Jurídico
OAB /PR 48857
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PREFEITURA MUNICIPAL
,
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PREGÃO PRESENCIAL NO 4Ol2015 . SRP
Processo Administrativo n.o 056/201 5

LICITACÃO EXGLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) (LG 14712014).

ABERTURA DA LTCTTAÇÃO

Abertura: Dia2710812015, às 14:00 horas.

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

Portaria no 015/2015, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencia!, do tipo Menor Preço, Por !tem, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual aquisição dos itens
relacionados no ANEXO l: Aquisição de material gráfico, em conformidade com o disposto
na Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002,
Decreto Federal n.o 7.89212013 e n'8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto
Municipal no 04112009 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666/1993.

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

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:
licitacao@nsb.pr.oov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

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

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 27108120í5, às 14:00 horas,
no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

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

sua equipe de apoio.

í. DAS GONDIçÕES DE PARTTCTPAçÃO

1.1. Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

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

respectivos atos constitutivos;

1
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b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus
Anexos.
1.2. Para se promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e
reqional. a ampllacâo da eficiência das políticas públicas. o incentivo à inovacão
tecnolósica e q tratamento diferenciado e simplificado para as MPE. a Autoridade
Competente poderá. iustificadamente. dar prioridade de contratacão às MPE que
seiam sediadas local. e que possuam propostas até 10% (dez por cento) superiores
em relacão ao melhor preco válido. em conformidade com o Art. 48. § 30. da Lei
Complementar no í47120í 4.

1.2.3. Para fins da aplicação do artigo 48, § 30 da Lei Complemenlar 12312006, entende-se
como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um

licitante habilitado.

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

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública até que

seja promovida a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

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

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

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

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREçOS, para eventual aquisição de
material gráfico, conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente Edital.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar

licitação específica para contratação de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade

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

no 8.666/93 e suas posteriores alterações.

3. DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação

ria

2

2015 lsso los. oo r .04.122.007 o.2oo7 lo
2015 lsoo log. oo r .04.122.007 o.zoo7 lo

2015 lxso loa.oor . 1 0.301 .0340.2034 lo
2015 lzsoo loa.oor . 1 0.301 .0340.2034 leos
2015 lzsos loa.oor, 1 0.301 .0340.2034 lsz+

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 'E 43.3266.8100, X - 86.250-000

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

DOTAÇÔES
Exercício da
lespesa

lConta da lFuncional programática
ldespesa I lFonte 

de recurso



ai



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
'113

Pregão Presencial no 4012015 - SRP

4. DAS TMPUGNAçÕes Ao EDTTAL
4.1. As impugnaçÕes ao presente edital poderão ser feitas até as í7 horas do 2" (segundo)
dia úti! anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer
cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicaçáo da modalidade e número do certame, a razáo
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-sÍmile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb. pr.qov. br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.
4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será

designada nova data paru a realização do certame.

5. DA QUALIFICAçÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.í. Esta licitacão é exclusiva para participacão de Microempresas íME). Empresas de
Pequeno Porte (EPPI e/ou Microempreendedor !ndividual (MEl). qualificadas como tais
nos termos do artlso 30 da Lei Complementar n.o 123/2006. com as alteracões da Lei
Complementar n.o í 47120í 4.

2015 lzsto loa.oor . 1 0.301 .0340.2034 lszs
2015 lzqso loe.oor . 1 0.301 .0340.2034 lo
2015 lzano loa.oor . 1 0.301 .0340.2034 lsos
2015 lzqso loa.oor . 1 0.301 .0340.2034 lszs
2015 lzsao loa.ooz. r 0.301 .0360.2036 l+gs
2015 lzsgo loa.ooz. r 0.301 .0360.2036 l+gs
2015 lzaqo loa.ooz. t 0.301 .0370 .2037 l+os
2015 lzoso loa.ooz. 1 0.301 .037 o.zo3r l+go
2015 lzooo loa.ooz. r o.30 1 . 0370.2037 l+gs
2015 lzato loa.ooz. r 0.301 .0380.2038 l+oe
2015 lztoo loa.ooz. r 0.304.03e0.2039 lqgt
2015 lztto loa.ooz. r 0.304.0390.2039 lqgt
2015 lztao log.oot .09.244.0410.2041 lo

2015 lzar o log. oo r .oB.z44.o41o.zo41 lo

2015 lso+o los. ooz. oa. 244.0430.2043 lo

2015 lsoso loe. ooz. oe. 244.0430.2043 lzoo
2015 leooo los. ooz. oa. 244.0430.2043 lt+t
2015 lsogo lo 

g. ooz. o g. 244.0430.2043 lo

2015 lsr oo los. ooz. os. 244.0430.2043 lzoo
2015 lstto log.ooz. oa. 244.0430.2043 ltto
2015 lsrzo lo 

g. ooz. oa. 244.0430.2043 ltzz
2015 lsr so log. ooz. oa. 244.0430.2043 lzsa
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5.2. Não fará ius ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de í4 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte:

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
socia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123
de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
5.2.6. ConstituÍda sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra Íorma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

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

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREçOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às í3:30, do dia 2710812015, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres:

4
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6.2. Não será aceito. em qualquer hipótese. a paÉicipacão de licitante retardatário.
considerado este. aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido
para a entreoa dos mesmos. comprovado por meio do protocolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara.

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a Íormulaçáo de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

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

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação,
devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Gaso o Llcltante tenha preenchido os reouisitos dos sub-ltens anteriores não
haverá necessldade de apresentar cópia do contrato soclal no envelope de
Habilitacão.

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

possibilite a conÍerência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.

7.6. Será admitido apenas I (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 devidamente credenciado.

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

representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no

5
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presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na
sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

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

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

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

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 123106, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória
dessa condição, através dos seguintes documentos:
a) certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, documento
equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias:
b) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou

empresa de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar no 12312006,

conforme modelo constante do ANEXO Vl do presente Edital.

7.11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3o, § 4o, da Lei Complementar no 12312006, não poderá

usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresentar a respectiva declaração.

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

empresa de pequeno porte sujeitará à licitante, nostermos do art.7o,da Lei no 10.520102,à

sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou

Municípios, pelo ptazo de até 5 (cinco) anos, como também caracteriza o crime previsto no

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem

como das demais cominações legais.

7.13. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

no Envelope 1 - Proposta de Preço.

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

6
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| - O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamentê, entregue dentro do ENVELOPE 0í
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

l! - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

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

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação;
c) Descrição dos produtos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l).
d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

f) Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorizaçáo de
fornecimento emitido pela Prefeitura;
g) Prazo de pagamento em ate 30 dias após entrega da nota fiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
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, possua copia
alternativa do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
Vll - Não serão levadas em consideraçáo quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

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

ENVELOPE no 01;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de entrega; Forma
de Pagamento, A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar as

informações sobre a qualidade e característica dos produtos ofertados pelo licitante, através
de diligências ou vistorias in loco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas,
transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais,

7
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estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos
mencionados nas Especificaçôes, constantes do ANEXO l, necessários para entrega dos
produtos licitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABIL|TAçÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 HABILITAÇÃO deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
9.1.1. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável 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 deveráo estar em nome da matriz.
9.2-2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá tervalidade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão públlca 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.

í0. DA HABTL|TAÇÃO:
í0.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de

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

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

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "â", rrbrr e rrcrr do parágrafo

único do artigo 11 da Lei Federal n,o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos

Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipa! relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidâo Negativa de Debito

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

10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia porTempo de Serviço - FGTS,

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal- CEF.
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10.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (GNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
10.1,6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (GNDT),

nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

í 0.2. DOCUMENTAÇÃO COnnpLEM ENTAR:
10.2.1. 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 art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.

10.2.2. 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.

10.2.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impedltivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO lX.

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

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

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

10.4. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio

correspondente.

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

10.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

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

10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o

ptazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
9
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proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.7.2. A não-regularizaçáo da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua 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 instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.8. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado
o ptazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões,
devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.

10.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata de
Registro de Preços.

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

11.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as

empresas que apresentaram envelopes.

11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitação, 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, ocasião em que

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

11.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

1 1.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,

ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

11.6.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou

multiplicação.
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11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
1 1.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope No 2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarâo a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
1 1.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

1 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.
11.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços ate 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deÍinidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

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

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encerrada e etapa competitiva de lances e ordenadas as oÍertas de acordo com o
Pregão Prescnclrl apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços

praticados no mercado.

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

11.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAçÃO' do licitante que

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

item í0 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.
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11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 11.17 .

11.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

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

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de 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 pelo

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

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

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

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item í0 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

1 1.26. No orazo de 01 (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante

declarada vencedora. deverá apresentar sua proposta com_os-.valores devidamente
aiustados.

11.26.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores
máximos que estáo fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada

vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

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

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02

(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por
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meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.29. À licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

11.30. O Pregoeiro 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 pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í2. DA ADJUDTCAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
Item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especiÍicações constantes deste
Edital.

12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

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

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

posteriormente, submeterá a homologaçáo do processo ao Prefeito Municipal.

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

os procedimentos de adjudicaçáo e homologação.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Ao Íinal da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de

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

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

Pregoeiro.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso,

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata aos autos.

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

termos do inciso Xvlll, do art. 4'da Lei n" 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos

diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email

licitacao@nsb.pr.oov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
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competente, devidamente inÍormado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site
www.nsb.pr.qov.br,

13.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

í4. DO REGISTRO DE PREçOS
14.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos
classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessáo 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 licitatorio, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, como ato concreto, tendo em vista a realizaçáo de Pregão Presencial. Em caso de não
atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições
da primeira colocada, sendo a entrega dos produtos nas condições previstas neste edital e
seus anexos.

14.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizarâ pela assinatura da Ata de
Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho
emitida pela Prefeitura.

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Pregos, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposiçôes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.

14.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.
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