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pública. Sendo assim, é imperioso quê, o Ente Público busque a melhor

proposta, aquela que atenda a todos os critérios constantes do edital e

preserve o valor mais adequado para o orçamento público, sem que hajam

decisões arbitrarias, desarrazoadas e ilícitas que visem habilitar um

concorrente em detrimento daquele que apresentou a melhor proposta.

Assim, conforme acima discorrido a decisão do TCU, aqui

transcrita, que ampara o presente recurso, possui um viés constitutivo, razão

pela qual, os Excelentíssimos julgadores devem prover o recurso apresentado,

uma vez que as razões recursais da Recorrente enconlram-se em dissonância

com o entendimento proferido pelo Tribunal de Contas

Finalmente, destacamos que em consulta no Portal do Tribunal

de Contas da União perante "Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica", a

recorrida aparece devidamente idônea, que, diferente seria se seu

impedimento fosse em âmbito Estadual ou até mesmo Federal. Vejamos:
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IlL DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VINCULACÃO AO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRlo
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Filia-se ao supracitado ensinamento de Marçal Justen Filho -
Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Aide Editora, 2a

Edição, Pá9. 30).

"No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade

vinculada. rsso signr,Tca ausência de liberdade (como

regra) pan a autoidade administativa. A lei define as

condições da autuação dos agentes administrativos,

estabelecêndo a ordenação (sequência) dos aÍos a

serem praticados e impondo condições excludentes de

esco/has pessoâis ou subjetivas-"

Vejamos que o Exmo. Sr. Des. Carlos Stephanini (Relator no

MS 44122-9) em exame de questão similar sobre proposta que não preenche

às condições e termos do Edital, deixa claro acerca de Julgamento Objetivo:

"Quanlo ao Julgamento Objetivo, trata-se daquele que

se basêê no critétio indicado no edital bem como nos

termos espec/frcos das proposÍas. Esse prtncípio afasta

o discricionarismo na escolha das propostas, obrigando

os julgadores a aterem-se ao critério prefixado na

Adminislraçáo."

De outra parte, a conduta voltada em manter a inabilitação da

recorrente, viola o princípio da isonomia que deve presidir todo e qualquer

procedimento licitatório (art. 3', da Lei no 8.666/93).

Em suma. não há razáo ou arqumento sólido que renda enseio

para a inabilitacão da recorrente, tendo em vista o pleno cumorimento com o

edital bem como em respeito à leqislação. tudo em respeito ao princípio da

vinculçao ao instrumento convocatôrio.
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!L DOS PEDIDOS

Conclui-se, por conseguinte, mediante todo o exposto, e do

mais que certamente será suprido pela sempre sapiente intervenção desta

douta Comissão de Pregão, que a desconformidade ensejadora à inabilitação

de uma concorrente, deve ser substancial e lesiva à Administração, ou aos

outros licitantes, o que não se encontra no presente caso, uma vez que além

da devida formalidade da proposta e da planilha de custo, tem-se o devido

cumprimento com a habilitação, conforme o explanado, cumprindo todos os

requisitos aplicáveis para determinar a habilitação da recorrente.

Pedimos então e acreditamos que a nossa empresa será

considêrada habilitada por esta Douta Comissão, por se tratar de matéria de

direito, como já bem fundamentada nos fundamentos jurídicos desta, por sê

tratar da mais cristalina JUSTIÇA e já paciÍicado principalmente pelos órgãos

reguladores, especialmente TCU e STJ e acolhida pelas melhores doutrinas

aqui trazidas.

Diante de todo exposto se faz necessário o presente recurso

administrativo, como medida de justiça e de direito, pois como única opção

para a recoríentê neste momento para garantir a sua participação em

igualdade de condições e ser declarada habilitada no procedimento licitatório

em apreço.

Requer-se que sejâ conhecido o presente recurso e, ao final,

julgando provido, com fundamento nas razóês precedentemente aduzidas, com

efeito SUSPENSIVO para que seja anulada a decisão em apreço, na parte

alacada neste, declarando-se a proponente ALCATEIA SEGURANCA LTDA.,
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habilitada para prosseguir no pleito, em consonância com os princípios acima,

notadamente, por questão de inteira JUSTICA, pois como única opção para a

recorrente neste momento para garantiÍ a sua participação em igualdade de

condiçóes.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa

Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada

de isso não ocorrer, faea este subir, devidamente informado à autoridade

superior, em conformidade com o § 4', do art. 109, da Lei n. " 8.666/93,

observando-se ainda o disposto no § 3' do mesmo artigo.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Umuarama-PR, 22 de Abril de 2022.

ODAIR JOSE
Assinado de forma digital por

SCA RSO :02 7 67 65 59 1 oDArR rosE scAR So:027 67 65se1 l
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ILI'SI'RISSI\ Í.\ SF.\H( )R.\ Pltl:(;Ohl R.\ l)l- \( )\'.\ S.\\T.'\ B.\llIl.'\R.\-PR

Recorrente: Alcatéia Segurança Ltda.

Recorri<kr: llinotauro Sen,iços de Segurança e rigilância l)reli.
ReÍ. Pregào Eletrônico 013/2022

CoNTRÀRRAZOES DE RDCI TRSo ADI\Í IN ISTR'\TI\'o

\llNO1',\trltO Sl'lllVIÇOS DE SEG['R.\\Ç.\ l'l VIGII-\NCL\ illtELI, pessoa iur-írlit'a rlc rlireit<r

1»-ivarkr, rL:r'irlarncntc rqualilicarla no l)rc,cess() licitatririo cnt epíglalc, renr, tenrl>estir';utrcrttr. pot rtteio rlc
- 5",, ,"1,r"r",,lanre legi , A'III:SE\TÂR Co\-l-llÂRR.\7.ÔI.15 .{.0 ltlicl RSO ÂDI\tl\ls1'lt.\'ll\'().

inte r'poskr 1rl:t empresa ÂLCÀ-|ÉI.\ Sl,(;t R.\\(.\ l.'l'l).\, rlue passa a expor e Íund;rrucntar:

I - I).\'f I.]\IPESTI\TID.\DE.

-\ prescrrtc (i rr r tlarraz-;io é tcrnpesúr,a, ur)râ \'cz (luc al)rc\eutir(lo tlentro tkrs pmzos cst:ürelet irkrs tt;rr lcis

tlrrc sc r irrt rrl;rrn a este e(lital, bem como no sistcrna lll,[, licitaç<)es.

II- DoS ITA'I-OS

,{os lti rliirs clo urês rle abril rlo corrcutc ;rno, a l'releinrra \lunicipal de Nola Sarrta l}írrlrara,

atm\'és (l() ll»'tal B[,I- l)rorn(],\'eu pr'(]cesso de licitação na nrrxlalidatle pregào cletrôni(() l)ara :r

c()nlraÍaçii() tlc serviços de segurança não armada, pâra atuar nos cventos festivos do Município dc Nova

Santa Bárbara.

Srrpemda a etapa de lances. rcstou classilicada, cur prirneiro lugal a cnrl:lrcsa lletr»rcnlr:,
.\LC.,\'I'LIr\ SU(;t'lL{\ÇA LTD.\, connxlo r)() n)()n)e nt() <le stra habilitaçio a comiss:io de Iicitaçiio

nxÍirrrrr a inabilitaç;io da enrpresa Reconcntc, c postelir»' at eitaçào da pr-oposta e habilitaç:-ur rla cnrlrlcs;r

llerr»'rirla-

llascott stta ttse rt'crttsal uristttrattdo tescs e ;rssunlos nen):ro lr)er)os rrlacioruttLrs (()nr suil

ntotiraç;io llcurr-sal, rlrrc seria a inabilitaçào da emprcsa llccr» r'ctrte, connttlo, enr l)ârle aprrrveit;ireI rlc

sr:u recur§() ;r p:tttit'tlo itcnr IILI.l, tlatou elêtival)ret)tr rlo seu in)l)cdilrrcl)k) de licitar. Àdnritirxkr rltre tal

tcltra cltÍicttta <rrnttrrr'ér'sia dounináia, c qrrc ctislerrr cntendinrenkts dilclsos ltala a intc r'plc urç:i< ,

l( \lrili\;r (,lr t tlt trsiva rlt lal sarx:-ro.

A ernpres:r RIICORRIINTE ()stenta contra si «luas sanç<-xs arlrrrinistrativas:

COI'IPANHIA I)E H,4.BI'L\Ç^O DE LONDRIN n - aé 03/11/2022 - apresentação de tkrurncntaçiio
falsa durante execuçào do contrato.
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CAMÂRÂ MLTNICIPAL DE LONDRINÀ - úé 19/0512023 - Apresentaçào de <locumento falso exigido

para o ccfiâmc - conÍ'orme ertraído do site do TCE - PR.

III - DO DIIIEITO

I - Considemndo zrs Sançôes Viçntes tenos duas salçôes com impedimeltos de licitar, regish-ldos ern

órgàos da cidade de I-ondrina - PR.

19?

Iinr rque se pesen) entendinrentos direLsos acercir <lo tenur, c<»lérn fiurrlarnent:rL rltrr r:ri:

penalidades possuem sinr o condào de ter tunl anryrla elit íx ia para a Sanç;ir>, alc;urçarxlo lar)rl)érr) ()ulr'os

rilglios lintulatlos à adnrinistraç:io, trazcnrlo :r baila o sentido aulplo de proil)içào de C(»rtmtâçà() (1rnr (,

P<xlcr' públicr>, confcrrmc pcnalidade l,igcntc.

".1 puttiq';io ptr:r'istt nr; ittiso III rb artigo 87 da Lei 8.66lil!),? n;fut 1»oduz eÍàiftts

sonte te ct» rclaç;it.»:to ritgzio ott ettte Íédctatin rlue deten»intn d puniç-:io, nns a

toda a -ldtnitisttztq;io llilli a. pois, caso tonttário, petutitir-:c-t:t qtK, r'tttprr':;t

suspensa «)Dttítl;ts.ec noçttnenle dLttzuttt o perírxlo dc su,tpeus;io, lit;tntlo rk:sta a

elit';ícia nett.ss;ítia." (ltl^:p ne 171.217/SP, 9o'l'., rcl..llin. ('a.sno -llt'ia, DJ de

22. I I .9007)

'Nào há conto o ntunit'4sict, ót§o da Ádnitistt';tç;io Ptil ica, attitar a partir'ipaçir,

en licítaç;io rle etnptesa suspen.t;t tenryx»ariantcnte por ót1;;io Íinci»tal t.starhnl."
(lll);p ne 151.167,,1{,2e f., n:l.,llit. l'}ancisco Peçan}ta ,lIartins,.i. en 2í.02.20 ?,

Dlde 1J.0.1.2003)

O'l-Ct', na C;unala,.jír se rrraniÍêstou sobre a anrpla e licácia d;r suslxus:io tempor.ár.ia;

À suspensão temporária de pârticipação em licitaçáo e impedimento de conEatar com a Àdministração
prevista no inciso Itr do art 87 dâ Iri 8.666/f993 esrcnde-se a toda Administràção hÍblica

A redação ii patticipaç';io o» licitaç'ões e à «)nttakç-ão de patticulat' inctuso na

sanç'ão prcdsta no itxiso III do att. 87 da Iei 8.666/1993 estende-se a tdla a

Adninisttaçâo rlúcta e irlieta". Es.çc foi nnt dos entcndimtntos rb Ttíbunal a<t

apeciar pcdido de n:e,vante itterpo.sto pela Entpesa Bnsilein de Infiae*anua
Aeropot'Íuátia - (Infiaa o), co tlit o Acórdào na 1 . 166/201 )-TCLL| 4 Cântan, o
rlual detenninou que nào lôssent inchídas nos editais de licitaç.ào da entprcsa

cl;íusulas itnpedindo a participação de intete.çsados susrynsos por ente distilto da

Àt':ÀTÉlÀ sEcuiÀnÉ EtRErti liF ttiittí7D20 t3rt1r?3?2

oda&*ú &tafín atirsan$ô 5tu:ãtà
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,lrlnitisttztç;io Pril.tlica e de etnpresa.s de tuio;ttr.t tttnsiruúo l)çan ltattt diek»cs,

stit'ios rru diigxntcs quÍ: td)han pzrti-ipado rlc outnt pt's.so:t .ituídica .sus1tt'tt.s;t. P;u;t

o tel;Ír»- rb ]êin, -llitistttt./ostt .l[Licio, colto o Tributnl tntcndc qur: a sanç;irt

perista no trt- ll7, hc;so III. rla l-ei no 8.(i(i6/1993 n:sttingx-sc ;i entklade que a

aplír>u, nào ltavetia nzio pata teÍitnna da delilnaç;io origit;iria. 'fotlari;r, o

,llinisno-Rerisor, ll'albn ,.llent ar llodistes, di.s.;ttttiu tkt etrcdntitluuttentt.t

ptí4nsb. I'ata clc, qut'Íita, iklusitc, tclator da delil.tct;rE;io;uttL'r'i(,t'-.'quc', n;t

ocasi:io, rleÍàtdeu test: tlêntica ;i aptesenÍada pelo rel;ttot'tkt rt:cttt'.so ern c.r;tn)e,

calrria ao Triltut: rcter seu posicittattcnto. -lssit», "a pnibiç-;io tle cr»tttataçio

dc partfuultr que .i;í tetclou ser irlign de ser (o Ítzttítdo pela -ldntiisttiu.;io,
rlcsan4»'inrlo obrigações anterionnente paúuada.;, conto é o caso rkt partitular

pLurido cun as;utç;io pterista tn irciso III do art.87, len o nílido ptr4xl;it<t dt
evitat fiaude.s e pteiuízos ao enÍr t". Pu- i.s.so, citando julgído do ,9upeior 'li ibuual

dc./ust 'a, <lcstattttt qut o C tctuli»t b dc quc ;t sttsp('nsâo in4 n ,;tt 1n tr tun t,t'4;io

ddn)inisüittito, ou tun e t lérlet;rlo, n;io.tc: e.tteqdt;rts dent:is, n;itt tstu'ta ent

ltttLnonia cot» o objetirtt rh Lt:i l'8.6(;6/9,?, de tu'nar () ptoct:.r.t() licitanjio
ltltrl.§pare le t etit;tr pteiuízos e l)aurlts in et;írio, inclusirt' int1lr»tkt sançr)e.s

àqutle.s que adotatent cuDputt )eDto itnptóptít ao (oDltztto liutatlo ou ntt.snxt

ao ptocerlintento de esa;llta de propostas. R»tanto, a ittetptttaç;io adttludla
r1u: tto;i ptniç;-to ptertl.std no itt-iso III do att. ll7 d:t lri 8.()(;6i199,? scta pckt

alcance pat-a ntda a ,ldninisnztç;ic4 niío se resú'in1;inrb aos ót-ç'zios ou entes quc ;ts

aplitarcnt- -'l se pen.sar de outt;t nnneia, scrid po.ssú el quc ru 2 í'r pta'sl, que fá

làzDtittlit «Dtpottd\rcnto inadetluado outn»a, pudesse coDtt;úLr not;une ft: ('o )

a Adnhisaaçio duranle o petíodo e ) que est;te.t.ç( suspe s;t. k.tntando a puniç;io

de.;ptr»irla de sentido. Ápós o tolo -\Iiisno-Ileri.st»- lValton ,'lletcar llorltiy4ttt'.;, o

rclatr»' n:aiusktu s{'u tot(), pata art»npdnh;í-lo t consiclenr lc'4al a it.st:t1;io. pcla

Infiae xt rle cl;íu.sult editdlf ia intpeditin dc patticip;tçào daqucle.s ínatrx» tta

s;ntç:io prcrista no irciso III da l.ei 8.666./199,?, »textn rVt:utrlo aplitada pu outt'os

ótyios ou eDlilzde.t pLiblicos, o tluc liti aprorarkt 1rb colcciark» Acótdão n.e

2218/fr11-I' Gmara, 7-C0%.4é10/2009r, rcI Min losé Mrício, rcuisor Min.
Walan Alenar Rodrigues, 12.04.201 1."

Conr sapiência, o juista MarçalJustem fillro apresenta um posicionamento Duito plausír,el quanto

a necessidade da amplitutle da sançào dc suspensào ternporá'ia no sentido que "(...) porle-se contrapor
tlue a lírgica ercluiria o cabimento de sancionamento ao sujeito n() estrito âmbito de um Íurico e

determinatlo srljeito adminis[ativo". Se o agente apresentâ desr4o de conduta que o inabilitam para

colrtratar com lun detem»inado sr{eito administrativo, os efeitos dessa ilicinrde teriam de se estender a

toda a .'\r.Luinisnação ltlllica. Assitn se pàssa porque a prática do ato reprorár,el, que fundanento a

ilnlxrsição da sauçào de suspensiro do dir eito de licitar- e conn atar er.'idencia que o infrator não é

merecedor de confiança-
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IJm exernplo pútico permite compreender o mciocínio. Suponha-se (lue o côntratado deixe de

adirnplir ;r"s obrigaçires assumidas num contràto de ernpreitatla de obra pública. Enn'egr à Administraçà()

unra obm defeituosa- Sancionado conr a suspensào do dileiro tle licitar, estaria ele livre para contmtar cotn

outros entes dâ Adminisnaçào pública?

Reputa-se que a resposta negatira é a mais compatír'el com a ordenr jurídica." (in Courentários à

ki de Licitações e Contratos Administrativos, 14e kl, São Paulo: Dialética, 201t), p. 892).

Pr» riltiux> e nào rrtenos ilnlx)üarlle. alé lxxlue o lisl:rrlo rle S:io l'arrkr tcn) r.lllâ
t epresentativitladc significativa rx) que tanAe ao vrlurne <l;rs cornpr:rs ll{)\'enr?unelt:ris er)l to(l() o p:us, c a

irltelpletaçar() e <> 1x>sicionanreuto de tpre a penalidatle :u r-imada no inciso III do ar-tigo tl7 da I-ei tle

lititaçocs sc csletxle:r torla rurirla<le Íàdcr:rtiva. (1.1c neste caso ó pala trxlo o Eshdo de S;io Paukr. llstc

posicionanrerrto Í'oi Íinnado pela Pt'ocru'arkrr-ia llstarlual rle S;ro Parrlo atraés tlo Parecer- Gl'(l nu

(X)Bi'20() 1, ipsis r.erbis:

"Ltto posb encantinln o assut)t();i delilrt;4-iio rle | ?t:;.ça Ercelênt:it part, st'assin

anir, apn»tu'a otiet aç;io no setrtido cle que:

a) tt;io h:í óbíces .iuúlittt.s à in.;tituiçào de tadas|o Lilico de Íi»Ltcttrlore.; p,ua a

arltnitistt-;tç';io clireta e inditta do Esrado de .Ç;io P;u o, nrcdiattc detLt'to qua

dt'tct;i rleterntinar aos ttptcsc ta tt':; rh f-azcrula Públic:t, n;r.;;t.;.çctnllt'i;r.s rla.ç

sociedarlcs rlc cct»tt»nia tnistu e nos t-r»tsellxts dc adntitisn;4';irt rlas denni.s

entidades d ítt.;tinídas e nnntida.s pck» Estackt, d drk4';irt das nedidd.ç n«t:.s.s;Írid.s

pata a arlequaç;io los respectiros rcgrtlantento.s;

b) t sanç;io de.*t.;pensào tentpotáia de pdrtit ipaç;kt en lícitdç';io e intperlinxtto
de (u titlat (oD a :ldrltiltistt;tç;io, pr?ti.tta to inin III tb;uieo 87 rla l-ei n!
8.6661199,'J, aplicada pela au«»ftlade «»npetezte ntediatt<,dei&t pnx t'.sso lcg;i,

rfen efeitos sobt c todos o:; tittàos e entklarles rla Atlninisttztc:io Públi a rkt

Esrado:(Gifei)

c) a szDçào rk it4;edinenkt dt lici:tr t {'ol1tt7ttíu' rr»n o E:;tark4 e.sttlrlecida no

atÍieo 70 tlz Lei fedetal ne I0..520/2002, é de ct»t4xtênrLla rb Oucrnxk», passírr:l

dc dele6nç;k4 r'akança os úgãos e uttilades da -ldtitisaaç;irt l'Lillia e.,;tadual.

direta e indieta.

E o parecet--

Gabincre, l9 dejulto de 2007."
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Endereço: Avenida Por Do Sol 649

Cidader Foz do Iguaçu-PR / Bairro: Panorama
E-maiL minotauroseguranca@outlook,com

CNPf: 18.461.088/0001-04 Tel.r (4S) 3025-2966 -991521367 -99447197 |

Com isso, obsen,a-se que o tentâ despefta dirersos intercsses e análises, conduto n'az zlL baila a

melhor internretaçào possírcl considerando o iminente úsco a conh-:rl:lç,I() (le uma crnpresa dnas vezes

sancionada em ânrbito de dois rirgaos d;stintos por conduta ;'eitemda.

E não <leirando de salientar a declaraçào explícita e firnrada no anero 04 (l() prcser)te e(lital,

declamndo nào estarern inrpedidos de licitar ou contratar con) a Adminismrç;i o Priblic:r. crn quaisquer de

suas esferzs. 'Ii>tlavia a eulpresâ luesr)x) cier)te de seu ir»pediurento, r);io o lelatou de li»rna olletiva e

necessana.

Â
PnEFBmpÀ ,t{[f\rcpÁl DE Âtov sÀrna g,lú3ÁtÂ- PP
Fregôo Eleh co d" O, 3 ln22

A enrpreso ALCATEIA SEGURANçA LTDA, inscrirn rro CNPJ soh rro.

I8,8 3ó.4I9/0001 43, gror inlerrtéclio rle seu represerrltrnte legcl
in{rtr-ossinodo, sr(cr} ODAIR JOSE SCARSO 1:ortorlor{o) dt:
Ccrteirei cle lrlentitl«le n" LI30.742-3 e do CPF n' 027.676.559-
I7, Derlcrrrnnos prrrÕ ôs {irrs de direilo, nc tluali<lrrde de
Pro;:onerrte tlo Jrrocerlinrento licit(:ióric,, solr rr nrodttlitltrrle cle
Pregõo Elelrôuico N." I 3/2022, instourctlo i)or este murricil:io, que
não estomor impedidos de licitor ou conlralor com o
Administroção Público, em quolquer lle.,u<rs esÍercr:.

For ser expres:ão tJcr verdcde, {innonros .r l)rêsentê

Moringá-Pr l8 de .Abril de 2A22

AIR 5

RG: 8.I /§gP-PR
CPF: 6.559-17

§OCIO ADMINISTRÂDOR

Con isso, entenrlcrnos (lue a en)presâ RECORRENTE rrão atende ao cútério estabclccido no
anero fV acinta erposto, pois se ertcontra imprerlirla de contraru'e licitar conr a adninistraçio pÍrltlica.

ÀNEXO 04. DECIARA O DE IDONEIDADE



MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI . ME

Endereço: Avenida Por Do sol 649
Cidade; Foz do lguaçu-PR / Bairro: Panorama

E-mâil: minotauroseguranca@oudookcorn
CNPf: 18.461.088/0001-04 Tel.: (45) 3025-2966 -99152L367-998471971

III - IX) PIII)IIX)

Pr»' trxk» c\[x)st(), rc(lucr-sc seja I\IPRO\4DO o RECIIRSO INTERPOSTO, rx)s tenrx)s da Iri <le

Ilegência, I\ÍÀN'IENDO INTEGII\IÀIII,N'I-§ a rlecisiio (pre inabilitou a enlplesir ALCÀTI:IA
Sl'lctlllANCA L'fl)A, por não ate»der rerNisitos habilitaçiio er)r (lue se pese:

a) Nào potlcr palticipar de l)rocesso SANÇÀO ADMINISTRA.TIYA Dli

201

b) Aditxlical c

.sEGt'r{.\\

Nrstcs tcrm()s,

lirz dr> I;9raçu,

DE E

CIA EIRE,U.

/

P()Dhl{ Pl'IILI
\II\o.f.\t.lto

co.
silr\]Ços l)r.l

IN{PTiDI\'IIiNTo
a

ffiiE:§u]í

ANDERSON
Assinado de Íomâ d igital
poÍANDERSON CÂRLOS
JOSE DE DEUSí2974s32624
Dadosr 202204.26 l5O7:19
{3',00

-.\rxlerson CarL rs.lose <lc l)cus
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coRRESPoNDÊHcra rrureRrul

PÍezada Senhora,

Solicito parecer jurídico quanto ao recurso apresentado pela empresa
ALCATEIA SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 18.836.4í910001-43 e
contrarrazÕes apresentada pela empresa MINOTAURO SERVIçOS DE
SEGURANçA E VIGILANCIA ElRELl, CNPJ sob no 18.461.088/0001-04, referente
ao Pregão Eletrônico n" 1312022, cujo objeto é o registro de Preços para eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança não armada, para
atuar nos eventos festivos do Município de Nova Santa Bárbara, conforme
documentos anexos.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C tina Ludi osS
lra

Portaria n" 01212022

Rua Walfredo Binencoun de MoÍaes n" 222- Ccnrro. Fonc 43. 3266.8100, CEp - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara-
Pamná - rv*rv.ns rrr.gov.br

I

De: Pregoeira
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 2810412022.



NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCrA:PREGÃO ELETRÔNICO N" 73 / 2022

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO

ARMADA PARA ATUAR NOS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICÍPIO DE

NOVA SANTA BÁRBARA.

RECORRENTES: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA

A EMPRESA ALCATEIA SEGURANÇA LTDA, através de seu representante

legal, manuseou recurso contra decisão da pregoeira e equipe de apoio,

no sentido de desclassiÍicâr a mesma, pautada em consulta ao Tribunal

de contas do Estado do Paraná, onde se veriÍica que há aplicaçáo de duas

penalidades distintas contra â recorrente, sendo uma delas de proibição

de contrataçáo com o poder público, nos termos do art. 7" da Lei n"

lO.52O/02, e outrâ de suspensáo do direito de licitar com administraçáo,

ambas ainda vigentes.

Em razáo da propositura do recurso a segundo colocada Empresa

Minotauro Serviços de Segurança e Vigilância - Eireli, apresentou suas

contra razões.

Tanto o recurso como as respectivas contra razôes se mostram

tempestivas, e aptas a serem analisadas.

DAS RAZÔES RECURSAIS:

Inicialmente da tempestividade, já reconhecida.

PREFEITURA MUNICIPAL 203
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VIGILÂNCIA EIRELI.
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Alega que houve excesso de formalismo por parte da pregoeira e falta de

vinculação ao instrumento convocatório, tendo a mesma se utilizado de

artificios que náo estariam previstos no edital convocatório, que a

recorrente teria cometido um mero eÍTo formal, segue juntando

entendimentos jurisprudenciais que não se adequam de forma clara aos

motivos da desclassificação da empresa.

Em relação ao impedimento de licitar, alega que tal penalidade está

restrita ao Município de Londrina, não aJetando a participaçáo da

empresa recorrente em outros órgáos, e novamente junta jurisprudência

quanto ao alcance das penalidades do art. 87, III da l*i n" 8.666/93.

Ao final, pede a reconsideração da decisáo de inabilitaçáo, caso contrário

que faça subir para à Autoridade Superior, nos atermos do art. 109 da

Lei de Licitações.

CONTEUDO DAS CONTRA RAZÕES:

Igualmente dentro do prazo legal, a Empresa Minotauro Serviços de

Segurança e Vigilância Eireli-Me, apresentou suas contra-razões, nos

seguintes termos:

Que a empresa recorrente Alcatéia Segurança Ltda, ostenta contra si

duas sançôes administrativas: uma por apresentaçáo de documentação

falsa durante à execuçáo do contrato junto a Companhia de Habitação

de Londrina, que terá vigência até 03/11/2022 e outra da Câmara

Municipal de Londrina, até L9 lOSl2023.

Sustenta que apesar de divergências jurisprudenciais e doutrinárias

sobre o tema, o TCE teria se manifestado que: " A suspensáo temporáLria

de participação em licitaçáo e impedimento de contratar com a
Administraçáo prevista no inc. III do art. 87 da Lei n" 8.666/93, estende-

se a toda Administraçáo Pública.
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Que mesmo ciente de sua condiçáo â empresa recorrente juntou

declaraçáo de idoneidade, incorrendo no mesmo erro, ou seja,

apresentaçáo de documento ou declaraçáo falsa.

E ao final, pede a manutenção integral da decisáo de inabilitação da

empresa Alcatéia, com a consequente adjudicação e homologaçáo do

processo em favor da Empresa Minotauro Serviços de Segurança e

Vigilância Eireli-ME.

ANÁLISE:

Observamos pelo detalhamento no cadastro de restrições ao direito de

contratar com a Administraçáo Pública, junto ao TCE Paraná, que a

penalidade foi aplicada tomando por base legal o art. 7" da [,ei n"

ro.52ol02.

Podemos afirmar que a aplicaçáo das sanções administrativas tem dupla

fina-lidade. A primeira é de caráter educativo e busca mostrar à licitante

e contratada que cometeu o ato ilícito, e também às demais

licitantes/contratadas, que condutas dessa natureza. náo são toleradas

pela Administraçáo, de forma a reprimir a üolaçáo da legislação. Outra

finalidade da sançáo administrativa tem caráter repressivo, e busca

impedir que a Administração e a sociedade sofram prejuízos por

licitantes/contratados que descumprem suas obrigações

Inicialmente cumpre esclarecer que as razões recursais se mostram

confusas e desconexas, se aproveitando única e exclusivamente o item

[I.I.I DO IMPEDIMENTO DE LICITAR, sendo esse o foco exclusivo da

decisão da pregoeira e equipe de apoio, portanto na qual nos ateremos a

análise.

A Lei n" 8.66611993, em seus art. 86 e 87, elenca as seguintes sanções

administrativas, â serem aplicadas ao contratado pela inexecuçáo total

ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa: a) Advertência; b)

Multa; c) Suspensão temporária de participação em licitaçáo e

205
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impedimento de contratar com a Administraçáo, poÍ pÍazo não superior

a 2 (dois) aros; d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrâtar

com a Administrâção Pública.

Por outro lado, a Lei n" 1O.52O/2OO2, em seu art.7", e o Decreto n"

LO .O24 /2019 , preveem a possibilidade de sancionar a licitante ou

contratada com impedimento de licitar e contratar com a União, Estados,

Distrito Federal ou Municípios e, consequente descredenciamento no

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no

contrato e das demais cominações legais da licitante/contratada que

reabzar alguma das seguintes condutas: a) Náo assinar o contrato ou a

ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade

da proposta; b) Náo entregar a documentaçáo exigida no edital; c)

Apresentar documentação falsa; d) Causar o âtrâso na execuçáo do

objeto; e) Náo mantiver a proposta; f) Falhar na execuçáo do contrato; g)

Fraudar a execuçáo do contrato; h) Comportar-se de modo inidôneo; i)

Declarar informações falsas; e j) Cometer fraude Íiscal.

Já pacificada a jurisprudência do TCU:

Acórdão:2081 /2014 - Plenáno

Enunciado: A sançáo de impedimento de licitar e contratar pautada no

art. 7" da Lei 10.520/02 (Lei do Pregáo) produz efeitos náo apenas no

âLrnbito do órgáo/entidade aplicador da penalidade, mas em toda a esfera

do respectivo ente federativo (Uniáo ou estado ou município ou Distrito

Federal);

Ao passo que também pela jurisprudência do TCU, em seu Acórdáo:

lOlT l2Ol3 - Plenário

Enunciado: A sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993
(suspensáo temporária de participação em licitaçáo e impedimento de
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contratar com a Administraçáo) tem aplicação restrita ao órgáo ou

entidade que a cominou.

O TCU, no âmbito do Acórdão 2.53012015 - Plenário, buscou apangaar

tal questáo ao tratâr de temas referentes à abrangência e à

aplicabilidade das diversas sanções relacionadas a licitaçoes e contratos

administrativos. Segundo o entendimento desta Corte de Contas, as

sanções incidentes nas infrações cometidas em licitações e contratos

administrativos preústas no art. 7" da l,ei no lO.52O I 2OO2 e nos incisos

III e IV da n" Lei 8.666/1993 possuem graus de aplicaçáo distintos e

podem ser ordenadas de acordo com sua ngSdez: a) A suspensão

temporária (Art. 87, III, LLC) é a mais branda das sanções comparadas e

seus efeitos somente impossibilitam o apenado de participar de

licitações junto ao órgáo ou entidade que a aplicou; b) A sançáo de

impedimento de licitar e contratar do art. 7" d.a l-eí do Pregão "produz

efeitos náo apenas no âmbito do órgão/entidade aplicador da penalidade,

mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou estado ou

município ou Distrito Federal); c) A declaração de inidoneidade (Art. 87,

IV, LLC) tem abrangência sobre toda a Administraçáo Pública, na forma

do art. 6", XI, da Lei n" 866611993, compreendida como a "a

administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade

jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundaçóes

por ele instituídas ou mantidas".

Da leitura do mencionado julgado, é correto, portanto, inferir que a l,ei

n' 1O.520, que regula as licitações na modalidade Pregáo, prevê em seu

art. 7o uma sançáo distinta daquelas previstas na Lei n" 8.666/1993.
Jurisprudência do TCU

Feitas as exposições acima, e levando em consideraçáo que as

penalidades sofridas pela empresa recorrente estáo fundamentadas no
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art. 7" da Lei n" lO.52Ol2OO2, que apes€r de mais gravosas Íicam

vigorando na circunscrição do MunicÍpio de Londrina.

Devolvo o presente processo para a Senhora pregoeira e equipe de apoio,

para decisáo sobre o recurso interposto pela Empresa Alcatéia Segurança

- Eireli - ME.

Nova Santa Bárbara, 02 de maio de 2022.

en Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica



2910412022 16:37 Cadastro dê restriçôês ao direito de contratar com a Administraçâo Pública

oàe
CQ

TCEPR

Detalhes do Impedido de Licitar

Dados do sancionado
Tipo documento CNpJ Número documento 18.836.419/0001-43

Nome 4;gq1E1q sEGURANcA - EIRELI

Informações Gerais
Município LONDRINA

Situação: Vigente

CNPJ Entidade 78.316.064/0001-93

Entidade 6,{y4p71 MUNICIpAL DE LONDRINA

Ór9ão

Cargo da autoridade Responsável presidente

No Processo Sanção 62.167261g

No Processo Licitatório 6272916

Tipo de Sanção Proibição de Contratação com o Poder Público

Fundamento Legal u4. 70 da Lei no 10.520/02

Dêscr. Fundamento Legal 46. 70 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida

para o certarle, ensejar o retardamento da execução de seu objqto, não mantiver

a proposta, ,àar ou fraudar na execução do contrato, compoÊalCe de modo

https://s6rvlcos.tc€.pr.gov.brltcepí/munlclpal/alUDetalheslmpedido.aspx

Voltar

112



2910412022 16:37

C\T

Cadastro dê restriçõos ao dirsito dê contratar com a Administração Pública

inidôneo ou cometer fraude fiscal, flcará impedido de licitar e contratar com a

União. Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do

art. 40 desta Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Sanção/motivo Apresentação de documento falso exigido para o ce(ame

Observação complementar

Data da publicação do ato que impõe 2g7g572g21

a sanção

Data Ato t7l05/2021

Nome veículo divulgação lornal Oficial do Município

Tipo de Ato Declaratório p..1r5o

Número do Ato Declaratório 4355

Tipo de Impedimento: prazo Determinado

Datainícioimp€dimento 2O/OslZO2t

Data fim Impedimento tglOSl2O23

Ano do Ato Declaratório ZOZI

Prazo Indeterminado

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado.

https://sêrvicos.tce.prgov.brltcepr/municipal/ail/Dêtalheslmpedido.aspx

)

2t2
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fonsulta de lmpedidos de [icitar

CNPJ: 18836419000143

2ltens encontrados

Relação de Processos Compra

Municipio CNPJ/CPF NomdRazão Social

TONDRINA 18.836.419/0001-43

LONDRINA 18.836.419/0001-43 ALCATEIA SEGURANÇA EIRELLI IVIE

CadastÍo de restriçôes ao direito de contratar com a AdministÍação Pública

Dàtà Inldo Dàtà ftm npo Sanção Situação

Proibição de
Contratação com o

Poder Públaco

Vigente

031tu2022 Vigente

TCEPR

),
https://servicos.tce.pí.gov.br/tcepr/municipauaiUconsultarlmp€didoswsblmprêssao.aspx

)

ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI 2010s12021 1910s12023

0311112020

111
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^l
c\l

Detalhes do Impedido de Licitar

Dados do sancionado
Tipo documento CNPJ

Cadastro de restriçôes ao direito de conlratar com a Administração Pública

Númerodocumento 18.836.419/0001-43

TCEPR
Voltar

Informações Geraís
Município

Situação:

CNPJ Entidade

Entidade

órgão

Cargo da autoridade Responsável

No Processo Sanção

No Processo Licitatório

Tipo de Sançâo

Fundamento Legal

Descr. Fundamento Legal

Nome 4gqq16p SEGURANçA EIRELLI ME

LONDRINA

Vigente

78.616.760/0001-15

COIYPANHIA DE HABITAçAO DE LONDRINA

DIRETOR PRESIDENTE

6100223612019-84

PREGÃO PRESENCTAL 04/2018

,

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Oêtalheslmpedido.aspx

)
1t2
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Sanção/motivo

Observação complementar

Data da publicação do ato que impõe 03/11i2020
a sanção

Data Ato

Nome veículo divulgação

Tipo de Ato Declaratório

Número do Ato Declaratório

Tipo de Impedimento:

]ORNAL OFICIAL DO ÍvIUNICIPIO DE LONDRJNA

SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR COM ADMINISTRAdO

4198 Ano do Ato Declaratório

Prazô Dêterminãdo Prazo Indeterminâdô

Cadastro de restriçôes ao direito de conlratar com a Administração Pública

2020

Data início impedinlento ç6IIUZO2O

Data fim Impedimento 9311112g2y

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado.

httpsr//servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Dêtalheslmpedido.aspx

)
212
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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGOEIRA

Ref. Pregão Eletrônico n' 1312022 -Processo Administrativo no 2712022.

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de

serviços de segurança nâo armada, para atuâr nos eventos festivos do Município de

Nova Santa Bárbara.

Trata o presente expediente de recurso interposto pela empresa ALCATEIA SEGURANCA

LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 18.836.419/0001-43, através de seu representante legal de

forma imediata ao encerramento da sessão de licitação, manifestou sua intenção de recorrer,

portanto as razões recursais se mostram tempestivas.

Igualmente a empresa recorrida MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURÁNÇA E

VIGILÂNCIA EIRELI, CNPJ sob n" 18.461.088/0001-04, apresentou suas contrarrazões,

assim também considerada dentro do prazo legal, e aptas a serem analisadas.

CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES:

A empTesa MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, em

suas contrarrazões recursais, tece manifestação que a empresa ALCATEIA SEGTIRANCA

LTDA, ostenta contra si duas sanções administrativas: uma por apresentação de

documentação falsa durante à execução do contrato junto a Companhia de Habitação de

Londrina, que teÍá vigência até 0311112022 e outra da Câmara Municipal de Londrina, até

t9/05/2023.

Sustenta que apesar de divergências jurisprudenciais e doutrinárias sobre o tema, o TCE teria

se manifestado que: A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contÍatar com a Administração prevista no inc. III do art. 87 da Lei no 8.666/93, entende-se a

Rua Walfredo Bittencourt dê Moraes,222, Telefone - 43.326&.8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: liciracaoíA!§b-p!4p!.b! - Nova Santa Bárbara - Paraná

NOVA SANTA BARBARA

NAZÓNS DO RECURSO;

Alega que a penalidade de impedimento de licitar está restrita ao Municipio de Londrina. não

afetando a participação da empresa recorrente em outros órgãos, juntando jurisprudência

quanto ao alcance das penalidades do art. 87, III da Lei n" 8.666193.

Ao final, pede a reconsideração da decisão de inabilitação, caso contrário que faça subir para

à Autoridade Superior, nos termos do art. 109 da Lei de Licitações.
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toda Administração Pública. Que mesmo ciente de sua condição a empresa juntou declaração

de idoneidade, incorrendo no mesmo erro, ou seja, apresentação de documento ou declaração

falsa. E ao final, pede a manutenção integral da decisão de inabilitação da empresa

ALCATEIA SEGURANCA LTDA, com a consequente adjudicação e homologação do

processo em favor da empresa IIINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E

VIGILÂNCIA EIRELI.

DAÀNÁLISE;

Inicialmente cumpre esclarecer que as razões recursais se mostram confusas de desconexas, se

aproveitando única e exclusivamente o item IILI.I DO IMPEDIEMNTO DE LICITAR, sendo

esse o foco exclusivo da decisão desta pregoeira, portanto na qual nos ateÍemos a análise.

O detalhamento no cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração

Pública, junto ao TCE Paraná, consta que a penalidade foi aplicada tomando por base legal o

art. 7" da Lei n' 10.520/02.

Podemos aÍirmar que a aplicação das sanções administrativas tem dupla finalidade. A

primeira é de caráter educativo e busca mostrar à licitante e conÚatada que cometeu o ato

ilícito, e tamMm às demais licitanteícontratadas, que condutas dessa natureza não são

toleradas pela Administração, de forma a reprimir a violação da legislação. Outra finalidade

da sanção administrativa tem caráteÍ repressivo, e busca impedir que a administração e a

sociedade sofram prejuízos por licitanteVcontratados que descumpÍem suas obrigações.

A Lei no 8.66611993, em seus arts. 86 e 87, elenca as seguintes sanções administmtivas, a

serem aplicadas ao contratado pela inexecução total ou parcial do contato, garantida a prévia

defesa: a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temponiria de participação em licitação e

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

Por outro lado, a Lei n" 1O.52012022, em seu art. 7o, e o Decreto n" 10.02412019, preveem a

possibilidade de sancionar a licitante ou contÍatada com impedimento de licitar e contratar

com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, consequente descredenciamento no

sicaf, ou nos sistemas de câdastrâmento de fomecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais da

licitante/conuatada que realizar alguma das seguintes condutas: a) Não assinar o contato ou a

ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo legal de validade da proposta; b)

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.326G8100 - C-N.P.J. N.. 95.561.080/0001-ô0
E-mail: licitacaorOnsh.pr.eov.br - Nova Santa Bárbara - Pâraná

)



216
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraês,222, Têlefone - 43.326G8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.OBO/OOO1-ôO
E-mail: licitacaorOnsb.pr.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Não entregar a documentação exigida no edilal convocatório; c) ApresentaÍ documentação

falsa; d) Causar o atrzrso na execução do objeto; e) Não mantiver a proposta; f) Falhar na

execução do contrato; g) Fraudar a execução do contrato; h) Comportar-se de modo inidôneo;

i) Declarar informações falsas; e j) Cometer fraude fiscal.

De acordo com a jurisprudência do TCU, Acórdão 208112014 - Plenrírio: A sanção de

impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7" da Lei 10.520/02 (Lei do Pregão) produz

efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade aplicador da penalidade, mas em toda a esfera

do respectivo ente federativo (União ou estado ou municípios ou Distrito Federal);

Ao passo que também pela jurisprudência do TCU, em seu Acórdão l0l7l20l3 - Plenií'r'io: A

sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993 (suspensão temporária de participar

em licitação e impedimento de conmtar com a Administração) tem aplicação restrita ao órgão

ou entidade que a cominou.

O TCU, no âmbito do Acórdão 2.530/2015 - Plenrírio, buscou apaziguar tal questão ao tÍatar

de temas referentes à abrangência e à aplicabilidade das diversas sanções relacionadas a

licitações e contratos administrativos. Segundo o entendimento desta Corte de Contas, as

sanções incidentes nas infiações cometidas em licitações e contratos administrativos previstas

no art. 7o da lei 10.520/2022 e nos incisos III e IV da Lei n" 8.666/1993 possuem graus de

aplicação distintos e podem ser ordenadas de acordo com sua rigidez: a) A suspensão

tempoÍiria (fut. 87, III, LLC) é mais branda das sanções comparadas e seus efeitos somente

impossibilitam o apenado de participar de licitações junto ao órgão ou entidade que a plicou;

b) A sanção de impedimento de licitar e contratar do art. 7o da Lei do Pregão "produz efeitos

não apenas no âmbito do órgão/ entidade aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do

respectivo ente fedeÍativo (União ou estado ou município ou Distrito Federal); c) A
Declaração de inidoneidade (AÍ. 87, IV, LLC) tem abrangência sobre toda a Administração

Pública, na forma do art. 6o, XI, da Lei n" 8666/1993, compreendida como a "a administração

direta e indireta, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as

entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das

fundações por ele instituídas ou mantidas".

Da leitura do mencionado julgado, é correto, portanto, inferir que a Lei n" 10.520, que regula

as licitações na modalidade Pregão, prevê em seu art. 7" uma sanção distinta daquelas

previstas na Lei n' 8.666/1993.
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DA DECISAO;

Ante ao exposto e levando em consideração que as penalidade sofridas pela empresa

recorrente estão fundamenladas no art. 7" da Lei n" 10.52012002, que apesar de mais gravosas

vigoram na circunscrição do Município de Londrina, decido pelo DEFERIMENTO do

recurso interposto, reconsiderando a decisão em que inabilitou a empresa ALCATEIA

SEGURANCA LTDA, declarando a mesma habilitada.

Nova ta Bárbara, 02 de maio de 2022.

Elaine Lud s tos

Portaria no 01212022

Rua Watfredo Bittencourt dê Moraes,222, Telefone - 43.326&8100 - C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/0001-60
E-mail: licÍacao@nsb.or.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

.t
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PREGÃo ELETRôNtco No 1!t2oz2
Processo Adminislralivo No 27 12022

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANToS

Data de PublicaÉo: 0410412022 09:32:15

'1110412022 osi44i1'l CADASTRO DE PROPOSTA PST VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

't11041202213:s8:03 ALTERAçÃO DE PROPOSTA PST VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

1410412022 09i14i59 CADASTRO DE PROPOSTA ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI

41202214120149 
^LTERAÇÃO 

DE PROPOSTA ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI

1810412022 06:53:04 CADASTRO DE PRoPOSTA MINOTAURO SERVIÇOS DE SE URA E VIGILANCIA

@ FRoPOSTA MINoTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGI LANCIA

í 8/04/2022 09:00:30 MENSAGEM PREGOEIRO
Bom dia Srs. Licitantês
1a1o4202209i27:48 MENSAGEM PREGOEIRO
Prezado Sr. Licitante vencedor, podemos negociaÍ o valor proposto?
18toll20220S:.30:.20 MENSAGEM PREGOETRO

Solicito o envio da proposta final, ajustada ao último lance, no prazo máximo de 3 horas
1810412022í0:00:5í MENSAGEM PREGOEIRO
Está aberto o prazo para maniÍestaÉo de intenção de recurso que terá duraÉo de 30 minutos, mnforme estabelêcido no êdital
convocâtóío
181O1112022't't:.28:.45 MENSAGEM PREGOEIRO
Está abêrto o prazo para manifêstaÉo dê intênÉo de recurso que terá duração de 30 minutos, conforme estabelecido no ediial
convocatório
'lü0412022í2:01:í9 MENSAGEi,I PREGOEIRO
O recorÍente terá o prazo dê 03 (lrês) dias para apresentar as razões, pelo sistema êletrônico, Íicando os demâis licitantes, desde
logo, inlimados para, querendo, aprêsenlarem contranazóês também pelo sistêma eletÍônico, em outros 03 (três) dias, que
começaráo a contar do término do prazo do reconente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
dê seus interesses.

ltem: 1 Unidade: Diária Marcâ: PROPIA Modelo. SEGURATÇn
Descrição: SeÍviços de Segurança
que devêrão prêstâr os serviços poÍ um período de 06 (sêis) horas, em eventos fêstivos do Município de Nova Santa Bárbara

Quantidade: 22 Valor Unit.: 2'l3,OO ValoÍ Total: 4.686,00

cLASS|FtCAçÃO
Razão Social Oferta lnicial Oferta Final ME

,I ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI 055 18.836.419/000143 249,67 213,00 Sim
2 MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 051 18.46'1 .088/000144 249,67 214,OO Sim
3 PST VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 029 40.804.602/0001-16 249,50 249,50 Sim

DESCLASSIFICADOS
Razáo Social

INABILITADOS
Razáo Social Oferta lnicial Ofêrta Final ME

Getado em: 0210512022 13:'17:55

Num Documento

1de4

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

MOVIMENTOS DO PROCESSO

LOTE 1 . ADJUDICADO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Num Documento

Num Documênlo Oferta lnicial Oferta Final ME
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MOVIMENTOS DO LOTE

O4lO4l2O22 09i32t15 PUBLICADO

05/04/2022 08:00:00 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

1810412022 09:.00:.'l I OISPUTA

1810412022 09:00119 LANCE PST VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA (PARTICIPANTE 029) 249,50

í8/04/2022 09:00:í9 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055) 249,67

18/04/2022 09:00:19 LANCE MINoTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA (PARTICIPANTE 249,67

l8/04/2022 09:03:00 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055) 249,00

1810412022 O9tO5:20 LANCE MINOTAURO SERVIÇOS OE SEGURANÇA E VIGILANCIA (PARTICIPANTE 248,99

1412022 O9:O7 t10 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055) 248,98

1 09:09:í7 LANCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA (PARTICIPANTE 244,97

18t}4t2022 09:09:17 PRORROGAÇÃO AUTOMÁT|CA

1810412022 O9109t44 LANCE ALCATÊ|A SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055) 248,96

1810412022 09109152 LANCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA (PARTICIPANTE

1810412022 O9t10tO2 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055) 248,89

1810412022 09111110 LÂNCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA (PARTICIPANTE 248,47

248,86

1810412022 09i12114 LANCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA (PARTICIPANTE 248,80

18104/2022 09:12:24 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055) 248,70

18to412022 09:12:37 LANCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA (PARTICIPANTE 248,00

1810112022 09:13:26 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055) 247,00

1a1o4r2022 09:''13:59 LANCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA (PARTICIPANTE 245,00

1a1o412022 09:14:40 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055)

1810412022 o9:15i19 LANCE MINOTAURO SERVTÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA (PARTICIPANTE

í8,04/2022 09:í5:57 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055) 242,OO

1ú.a412022 09:16i23 LANCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E V|G|LANCtA (PART|CIPANTE 240,00

181O412022 O9:.16:.30 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055) 241,00

239,00

235,00

1810412022 o9;'tBi20 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EtRELt (PART|C|PANTE 055) 234,00

1AlO4n022 09:19143 LANCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VtGtLANCtA (PART|C|PANTE 230,00

14104112022 09:19:48 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EtRELt (PART|CIPANTE 055) 229,00

1ato4t2o22 09i21t33 LANCE MlNorAURo sERVIÇos DE SEGURANÇA E vtGtLANcrA (pARTtctPANTE 224,00

14/04/2022 O9:2'l:.41 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - E|RELI (PART|C|PANTE O5S) 223,98

1410412022 09i2'1t49 LANCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VtG|LANC|A (pARTtCtpANTE 222,OO

181O412022 09:21:55 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EtRELt (PART|C|PANTE OSS) 221,O0

latMÍ2022 09i23112 LANCE MlNorAURo sERVtÇos oE sÊcuRANÇA E vrctlANctA (pARTrcrpANTE 218,00

1410M2022 O9:23:.19 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EtRELt (PART|C|PANTE OSS) 217,O0

1a1o4t2022 09123:40 LANGE MlNorAURo sERVtÇos DE SEGURANÇA E vrcrlANctA (pARTrcrpANTE 214,00

1410412022 09123:4 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EtRELt (PART|CtpANTE oSS) 213,00

'tgl01t2o2209i2st19 NOTIFICAÇÃO STSTEMA
O detentoÍ da melhor ofêrta da êtapâ de lances é ALCATETA SEGURANCA - E|RELI

Gerado em: 0205/2022 13:17 55 2de4

18104t2022 08:29:00 ANÁL|SE DE PROPOSTAS

248,90

18104n022 09:'11i19 LANCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055)

244,00

243,00

18/04/2022 09:íô:36 LÂNCE ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055)

14to4t2022 09:18110 LÂNCE MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E Vtc|LANC|A (PART|C|PANTE
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1810412022 09:25:49 HABILITAçÃO

1810412022 09128149 MENSAGEM ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055)

Sr Pregoeiro, nosso valor.iá si encontÍa no mínimo possível

1810412022 09i55128 MENSAGEM ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (PARTICIPANTE 055)

Proposta rêajustada , já anexada na plâtaforma !

181041202210:00i07 MENSAGEM PRÊGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 055: Obrigada

1810412022 í0:00:í3 MANIFESTAçÃO DE RECURSOS

1An4l2O22 fitr0':14 EM AOJUDICAçÁO

1ato4t2o22 10;34:18 HABILITAçÃO

18lO4l2O22t0:39:50 NOT|F|CAçÃO STSTEMA

o detentor da methor oferra é MINoTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA

'. M2O2210i39:51 INABILITAçÃODEPARTICIPANTE PREGOEIRO

e\Ínfen SgOUneNCA - EIRELI inabililado- Molivo: Após consulta à restriçôes ao direito de contratar com a Administraçáo Pública
através do site do TCE-PR, verificou-se que a empresa ALCATEIA SEGURANCA - E|RELl, CNPJ n' '18.836.419/0001-43, êstá
impedida de licitar com a Administração Pública, tendo por fundamento o art. 7' da Lei n' 10.520/02, conforme pênalidades aplicadas
pela Câmara Municipal de Londrinâ e Companhia de HabitaÉo de Londrina.

1810N2022'10:40:33 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 051: Sr. Licitante, podemos negociar o valor proposto?

181041202210:44:59 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 051: Solicito o ênvio da proposta Íinal, ajustada ao último lance, no pÍazo máximo de 3 horas

1810412022 10:.49155 MENSAGEIIII PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 055: Após consulta à resúições ao direilo de contratar com a AdministraÉo Pública através do site do TCE-
PR, veÍiÍicou-se quê a empresa ALCATEIA SEGURANCA - ElRELl, CNPJ n' 18.83ô.419/000143, está impedida de licitâÍ com a
Administraçâo Pública, tendo por fundamento o aÍt. 7" da Lei n' '10.520/02, mnforme penalidades aplicadas pêla Câmara Municipal
de Londrina e Companhia de Habitaçáo de Londrinâ.

'1810412022 10:54:53 MENSAGEM MINOTAURO SERVIÇOS OE SEGURANÇA E VIGILANCIA
Prêzados, bom dia. Já eslamos no valor mínimo. Encaminharemos a proposla no prazo disponibilizado
1AlO4l2O22'l1t03t57 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 051: Ok, obrisada
1810412022 1í:28:39 MANTFESTAçÁO DE RECURSOS

1ç'^412022 í í:3í:33 RECURSO MANIFESTADO ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI
Vuno por mêiô deste maniÍestar intenção de recurso conlra â nossâ inâbilitaçáo, poÍ compreender que â sanção aplicada é no
âmbito municipal, ficando evidente apenas com uma simples consulta ao SICAF , o qual demonstÍaremos alravés do nosso recurso
1410412022 11:58:39 DEFERIMENTO DE RECURSOS

18104120221,I:59:/(} MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO

1810412022 í3:02:24 |NTERPOS|ÇÃO DE RECURSOS

2 04nO22í6:17:í7 ARQUIVO DE RECURSO ANEXÂDO ALCATETA SEGURANCA - EtRELt
Nome do arquivo: Nova Santa Bárbara pdf
22,/0412022 í 6:19:,+8 RECURSO REGISTRÂDO ALCATETA SEGURANCA - EtRELt
Segue em anexo o nosso rêcurso.
2310412022 00:00:01 REcEpçÃo DE coNTRA RAZÃO

2710412022 O8:31i45 ARQUTVO DE CONTRÂ-RÂZÃO ANEXÂDO MTNOTAURO SERVTÇOS DE
Nome do arquivo: Contranazóes Santa Bárbara pdí
27 10412022 08:32:29 CONTRÂ-RAZÃO REGISTRÂDA MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E
Segue documento com as Contrarrazõês do Recurso Administrativo
2810412022 OOt0Ot00 JULGAMENTO DE RECURSOS

O2J0512O22 13:10:52 RECURSO JULGADO PREGOE|RO
ConÍorme anexo
0210512022 í 3:12:08 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXAOO PREGOETRO

Geradô em: 0210512022 'l.3:'17:55 3dê4

Nome do arquivo: Decisao-Pregoeira-Recurso-Pregao-1 3-2c,22.pdÍ
0210512022 13:13:45 EM ADJUDICAçÃO
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0210512022 í 3:'13:53 NOTIFICAçÃO SISTEMA

O detentor da mêlhor oferta é ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI

0210512022 13t13t54 REABIL|TAçÃO DE PARTTCTPANTE PREGOETRO

ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI Íêabilitado. Motivo: RêconsideÍação da PregoeiÍâ conforme anexo

0210512022 í 3:'17:55 ADJUDICADO

PREGOEIRO: ELAINE C SANTOS

DE APOIO LUIZ VIO DOS SANTOS

MEMBRO DE APOIO PA IA DE SOUZA DOS ANJOS SIQUEIRA

Rto

ISTINA

Gerado em: 02/05/2022 13:17:.55 4de4

"t^b \'lí* \* S*J§"
MEMBE
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VENCEDORES DO PROCESSO . FINAL

PREGÃO ELETRÔNEO N" 1312022
Processo Adminislralivo No 27 12022

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS

Data de PublicaÉo: 0410412022 09:32:15

TOTAL DO PROCESSO: 4.686,00

ALCATEIA SEGURANCA . EIRELI 18.836.419/000143 4.686,00

1ÔTE1 Num: 055

Itsn: 1 Unidade: Diária Marca: PROPIA Modelo: SEGURANÇA

Descrição: Serviços de Segurança que deverão prestar os servigos por um período de 06 (sêis) horas, em eventos
festivos do Município de Nova Santa Bárbara

Quantidade: 22 Valor Unit.:2'13,00 Total ltêm: 4.686,00

AUTO

PREGOEIRO: ELAINE SANTO

Quant.: 1 213,00 Total:4.686,00

\
M BRO PO|O LU|Z O DOS SANTOS

MEMBRO DE APOIO P

ISTINA LUDITK

Gerado em: O2lO5l 2022 13:'l 8:22

ICIA DE SOUZA DOS ANJOS SIQUEIRA

1 dê 1

\
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AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO N" 1312022

Processo Adm: No 2712022

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prêstação

de serviços de segurança não armada, para atuaÍ nos eventos festivos do

Município de Nova Santa Bárbara.

Credenciaram-se para o pregão 03 (três) êmpresas. Após a etapa de

lances e negociaçáo, a pregoeira consultou o Cadasko de Restriçoes ao Direito de

Contratar com a Administração Pública (TCE Paraná) onde veriflcou que a empresa

ALCATEIA SEGURANCA - ElRELl, CNPJ n" 18.836.419/0001-43, foi penalizada tendo

por base o art. 7" da Lei n' 10.520102. Por esta razáo a pregoeira resolveu desclassificar

a referida empresa.

Decorrido o prazo para apresentação das razões recursais e

contrarrazôes e após análise, a Pregoeira resolveu reconsiderar sua decisão e declarar

como vencedora a empresa ALCATEIA SEGURANCA - ElRELl, CNPJ n'

18.836.4'191000í-43, com o lote: I no valor total de R$ 4.686,00 (quatro mil e
seiscentos e oitênta e seis reais).

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 - Pr, 02 de maiode2022.

ELAINE CRISTI A LUD SANTOS

Pregoeira - Portaria n' 01 22

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n" 222, CentÍo, t 43. 3266.8100, B - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - !icitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br
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Processo Administrativ o ne 27 /2022

Pregão Eletrônico ne 1312022.

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para

prestação de serviços de segurança não armada, para atuar em eventos

festivos do Município de Nova Santa Bárbara.

Origem: Setor de Licitaçôes

PARECER JURIDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Eletrônico ne 73/2022, o qualtem por objeto registro de Preços para

eventual contratação de empresa para prestação de serviços de segurança

não armada, para atuar em eventos festivos do Município de Nova Santa

Bárbara .

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

Decreto 1e tO.O24l2Ot9 [paro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ne 70.520/2OO2, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, assim como
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as cotações de preço para fixação de preço máximo para contratação do

objeto.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

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

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procu radoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (nos termos do Decreto ns tO.O24l2Ot9l 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. 4e, V da Lei ns 10.520/02).

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite legal, e a partir do

horário previsto no edital, a sessão pública na internet foi aberta por

comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

No total, 03 (um) empresas se credenciaram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema eletrônico utilizado. Ato
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contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as

menores propostas dentro do percentual legal exigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

a única empresa classificada, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação da empresa participante

e devidamente classificada, estando habilitada, lavrou-se mapa final de

classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no cadastro de

inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS,

oportunidade na qual se constatou que a empresa primeiro colocada

possuía contra si duas penalidades impostas pelo Município de Londrina.

Diante da consulta de restrição da empresa Alcatéia Segurança Eireli - ME,

a pregoeira e equipe decidiram por sua inabilitação, abrindo prazo para

recurso.

A empresa inabilitada juntou recurso no prazo legal e a Empresa segundo

colocada igualmente juntou suas contra razôes, após análise quanto a

abrangência da penalidade sofrida pela empresa, a pregoeira reconsiderou

sua decisão, habilitando a Empresa Alcatéia Segurança Eireli-ME.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei nq 7O.52O|2OO2 e

Decreto ne 70.024/2019, c/ca Lei ns 8.666/93.

NOVA SANTA BARBARA
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Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

Atenciosa mente.

Nova Santa Bárbara, 03 de maio de2022.

Car ez Wilcken

Procu radoria J u ríd ica
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Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Juridico e após a Comissáo de pregão rever

seus atos, encaminhamos a Vossa Excelência o Processo de Licitaçáo na

modalidade "PRtcÃo TLETRÔNrco" n." Lgl2O22 -SRP, para que se

manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo licitatório.

Nova Santa Bárbara, 03/05/2022.

Elaine Ludttk
o12 o22

Rua Walfredo Bittencourt d€ MoÍaes no 222, Cenlro, S 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.sov.br
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TERMO DE HOMOLOGAçÃO
PREIGÃO ELETRÔIUCO N" 13/2022 - SRP

Aos 03 (três) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e

vinte e dois (20221, em meu Gabinete, eu Claudemtr Valérto, Prefeito Municipal,

no uso de minhas atribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçâo

Pregão Eletrônlco t." 13120.22, destinado ao registro de preços para eventual

contratâçáo de empresa para prestação de serviços de segurança não armada,

para atuar nos eventos festivos do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, a favor da

empresa que apresentotl menor preço, sendo ela: ALCATEIA SEGURÁNCA -
EIRELI, CNPJ n" 18.836.419/0001-43, com o lote: 1no valor total de R$

4.686,00 (quatro mll e selscentos e oltenta e sels reaisl.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçôes

legais pertinentes.

rlo
cipal

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao(ônsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov,br
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TER.I}TO DE HOMOLOGAÇÁO
PREGÃo ELETRôNlco x' 13/2022 - sRP

Aos 03 (três) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2O22), em meu Gabinete, eu Claudemir

Vâlério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregâo

Elêtrônico n.' 13/2022, destinado ao registro de preços para eventuâl contratagão de empresa pâra prestação de serviços

de segurança não armada, para âtuaÍ nos eventos festivos do Município de Nova Santa Bárbara, a favor da empresa que

apresentou menor preço, sendo ela: ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI, CNPJ n' 18.836.419/000143, com o lote:

I no valor total de R$ 4.686,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta e seis reâis).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Ediçâo: 2207 12022i,0€l - Data 030t2022
SERYIÇO AUTÔNOIT'O i\,IUNICIP.{,L DE ÁGU.{ E ESGOTO

MANIFESTAÇÃO DO I NTERESSE DA ADMINISTRACÃO PARA A CONT RATACÃo DIRETA

Por meio desta, o sERvtço AUTÔNOi,lo MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, nos termos do art. 75,

§3'da Lei Fedêrâl no 14.133, de 2021, manifesta o interesse êm obter propostas adicionais de eventuais inleressados em
relação à contrataçâo direta, por meio de dispensa dê licitação, para os seguinles serviços abaixo, visando selecionar a
pÍoposta mâis vântâjosa:

Marcos Barbosa dos Santos
Sêtor de Licitâções

Diário OÍicial Elêtrônlco do Munlcíplo do Nova Santa Bá.bara
Rua: WalÍredo Bitôncoun ds Mo€es n'222 - C€ntro

For'€/Fax: (43) 326&410O
Eíail: diaíiooÍicial@nsb.pí.gov.bí / pÍnnsb@nsb.pí.gov.br

Sil6: www.nsb.pí.gov.br

Para aquisiçáo de 50 hidrometro uniialo y2" sem conexÕes cupula de vidro inclinada classê c logo 'samae-nsb" vazão
máxima de 1,5m3/h, vâzão mlnima de 12litÍos/hora, vazão nominâlde 0,75 m3/h, início do Íuncionamento 6,0 l/h Íêlojoariâ
inclinada à 45', cúpula totalmênte êm vidro protêgendo â parte superior ê latêral dâ relojoaria, mostrador oÍiêntávêl â 3ô0o
com limitador de rotação, transmissãô magnética, classe metrológica "c'. o compÍimento
da carcaça devêrá serde 190mm e sua liga com no mínimo dê 60% de cobrê.
. A maniÍestaÉo poderá ser exteriorizada por meio de proposta devidamente encaminhada alé o dia 0610512022
paÍaoê-ínailsamaensb@onda.com.br e daicetostisamap@hotmail.com

EdiçÀ.":22o7no»1101- Data o3to5t2o22 
coNcEssÀo DE D,IRIÁ rtr" t 17/2022

o Prefeito do Muíicipio de Nova Santa Bárbar4 etüã'ããiãã;;;ã;;;; 6;IE;ã; lhe sào conferidas por Lei. rendo em vista ôs !4is Municipais
n" 809/2016 e n" 893/2018, bem corno, lnstruçôes Normativas do Tribunat de Conrâs do Esrâdo do Paràná, CONCEDE DúRIÂ(S), como segue:
Servidor: DARCY MOREIRÂ BRÂNCO
Cergo: MOTORISTA
Sccretirl."/Deprrtrmento: SecÍearrl.Municip.ldeS.úde
Vrlor (R§): R§ 800,00 (OITOCENTO REAIS)
Dcstlro: IIACEM FORÁ DO MIJMCIPIO
Objetivo ü Vhgcm: ESTA MPORTANCIÁ, QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO MOTORISTA

DARCY MOREIRÁ BRÁNCO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÂLIMENTÂÇAO, QUÂNDO EM
VIAGEM FORA DO MI'MCIPIO Â SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D.t. do PrgrrDeDto: O2nSn022
N'do Prgrmêoúo: 1147n022

Chudemir V.lérlo
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O {N022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO í312022 - PMI{SB

O MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direilo público intemo, inscrilo no

CNPJ sob no 95.561.080/000160, com sede na Rua Watfredo Bittencourl de Moraes,222 - Cenlro, Nova Santâ

Bárbara - Paraná, CEP - 8ô250-000, representada neste ato por seu Prefeilo, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n" 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n" 563.69'1.409- 10, doravantê

denominado Orgão Gerenciador, em conÍormidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/200ô e n"

14712014, Lei Fedêral n." 10.52012002, Decreto Federal n.0 7.8922013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.ô66, de 21 de junho de 1993, com

as alterações posleriores, em Íace da classiíicação das propostâs apresêntadas no PREGÃO ELETRÔN|Co N"

13/2022, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registÍar os preços para eventual contratação de

empresa para prestaÉo de serviços de seguranp náo armada, para atuar nos evenlos festivos do Municipio de

Nova Santa Báóara, oferecidos pela empresa ALCATEIA SEGURANCA - ElRELl, pessoa jurídica ôe direito

pnvado, inscrita no CNPJ sob n". 18.836.419/000143, com endereço à Rua Josê Herminio Visconcini, 429, 0

Sala 02 - CEP:87555000 - Baino: Cenko, São Jorge do Patrocínio/PR, neste ato representâdâ pelo Sr. Odair

José Scarco, inscrito no CPF sob no. 027.67ô.559-17, RG n' 8130742-3, doravânte dênominado Beneficiária

da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especiÍicações, os preços, os quantitativos na licitaçâo

supracitada, bem como as cláusulas ê condiÉes abâixo estabelecidas:

CúUSULA PRIIiIEIRA - DO OBJETO

Constitui obieto desta Ata o registro de preços para eventual contÍatação dê êmprêsa para prestação de

serviços de segurança não armada, para atuar nos êventos festivos do Município de Nova Santa Bárbara,

conÍorme especificâdo no ANEXO 01, que intêgrâ o Edital dê Prêgão Elêtrônico N.' í3/2022,

independentemente de transcrição. 0 Orgáo Gerenciador não se obriga a mntratar os itens relacionados do

licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até realizar licitação específica para

contÍatar um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçóes, o beneficiário do registro terá

prefêrência, nos teÍmos do ârt. 15, § 40, da Lei n" 8.6ô6/93, reaÍirmada no arl. 70, do Decreto n0 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESpEctFtcAçÃo Do oBJETo E pREços REctsrRADos

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VrcÊNCN
O prazo de vigência da Ata de RegistÍo de Preços sera de í2 (doze) mesês, a contar da assinatura da

mm validade e eficácia legal apos a publicapo do seu extralo no Diário Oficial do Município de Nova

Bárbara.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 8ó.250400
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao(4)nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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ITENS

Lote

001

1 5803 Serviços de SEuranp, que deveráo

prestar os serviços por um período de

06 (seis) horas, em eventos Íestivos

do Município de Nova Santa Bárbara

Própria

Segurança

DIA 22,00 213,00 4.686,00

TOTAL 4.686,00

Lotê Item Código

do

produto/

serviÇo

Descrição do produtolserviço Marca do

produto

Unidade

de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total
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cuúsuue eumrA - DA DoTAçÃo onçnuenrÁnn
As despesas demrrentes desta ala conerão por conta das seguintes dotaçóes oçmentarias:

cúusuu eutlm . DA vALtoAoE Dos pREços

A presente Ata de Registro dê PÍêços terá validadê de í2 (doze) mesesr a conlar da âssinatura da mesma,

enquanlo a proposta continuar se mostÍando mais vantajosa para a Administração Pública e salisfazendo os

demais requisitos da norma, AÍt.57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.90ô/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Regisfo de Preços, o Município de Nova Santa BáÍôara, náo será obrigada a contratar os

itens refeÍidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo

atrâvés de outÍa licitação quando julgar convenienle, sem que caiba recuÍso ou indênização de qualquer espécie

à empresa bêneficiária, ou, cancelar a Ata, na ocoÍrência de alguma das hipoteses legâlmente previstas para

tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contrâditório e a ampla defesa.

câsos previstos, será feita pêssoalmente ou por conespondência mm aviso de recebimento, juntando-se

comprovante aos autos que deram origem ao registm de preços.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250400
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacaof4nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

2022 Itoo pz.oot.o+.tzz.ooao.zooz p ls.t.so.ss.oo.oo lDo Exercício

2022 @ p.s.so"rs.oo.oo 
lDoExercício

Dotaçoes

Exercício

da

despesa

Conta da

Cespêsa

Funcional programátjca Foote de

tecurso

Nafureza da despesa

ln'**"*'

cúusuLA sExÍA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REG|STRo DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem Íomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interêsse público. 0 Proponente teÉ o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administraüvo específic0, assegurado o contraditório e ampla

deíesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o custo do produto. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos

preços registrâdos deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à AdministraÉo a

aplicâção das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótesê dêste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitaçâo ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razôes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- náo cumprir as obrigaÉes decoÍentes desta Ata de Rêgist o de Preços;

- náo comparecêr ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Regisko

de Preços;

- caracterizada qualquêr hiÉtese de inexecuÉo total ou paÍcial das condi@es eslabelecidas nesta Atâ de

Registro de Preço ou nos pedidos dela demrrentes; A mmunicação do cancelamenlo do preço registrado, nos
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cúusull sÉnmA - oAs oBRrcAçôes ol seNeflcÁnn oa atl
A BeneÍiciária da Ata obrigaÊse-á a:

- Preslar os serviços adjudicado estÍitamente de amrdo com as especifica@s descritas no Termo de

Referência, bem como no prazo estabeleodo e quanütativo solicitado pelo Órgão Gerenciador,

responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada.

- ManteÊse regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamenlo.

- A Beneficiaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciáÍios, fiscais, civis e mmerciais

Íesultantes da mntratação.

cúusulÁ orrAvA - DAS oBRrcAçôEs Do MUNrcíplo

CabeÉ ao Município:

- preslar as informações e os esclarecimenlos, aünentes ao obieto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejêitar os pÍodutos entÍegues equivocadamente ou em desamrdo mm as orienta$es passadas pelo Órgáo

GeÍenciador ou com as espectfica@s constantes do Ato Convocalório, em particular, de seu ANEXO 01.

cúusuLA NoNA - EspEcrFrcAçÕEs Dos sERvtços

A Beneficiária da Ata deverá fomecer equipe devidamente treinada para exercer as fun@es de acordo com as

seguintes especificaçóes e condições mínimas: O peÍíodo de atuação da equipe seÉ de 06 (seis) horas/dia, nos

dias e períodos que houver necessidade, inclusive sábados, domingos e feriados.0 segurança não poderá

portar qualquer tipo de arma (revolver, faca, spray de pimenta, arma de choque, algemas, cacêtetê, etc). A

Beneficiária da Ata fomeceé os proÍissionais devidamente mntratados, bem como arcaÍá com as despesas para

com os mêsÍnos, respondendo âinda por todos os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários e sociais

respectivos.

CúUSULA DÉOMA - PRAZO E LOCAT

0s serviços, ob.ieto desta licitação dêverão ser executados (sem ônus de deslocamênto e de alimentaçâo),

conÍorme necessidade das secretarias requisitantes, sendo que a empresa Beneficiária da Ata será comunicada

mm 15 (quinze)dias de antecedência a data, horário e localonde serão prestados os serviços. A Benef,ciária da

Ata dêverá disponibilizar proÍissionais devidamente uniformizados paÍa a execução dos servips. Os profissionais

deverão estar presentes no local, com 01 (uma) hora de antecedência dos horários pÍevistos para o início do

evento.

CúUSULA DÉcffiA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresenlaÉo da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida mnjuntamente pela SecÍêtaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria€eral da Fazenda Nâcional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tribuláÍios relativos às contribuiçôes

sociais previstas nas alíneas'a', 'b" e'c'do parágraÍo único do artigo '11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuiÉes instituídas a título de substituição, e às contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, o Municipio

aguardará a regularização por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que o Município de Nova Santa Bárbara Íará o devido pagamento mediante deposito banúrio. Dêverá mnstar da

nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros dad

indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indênizâções, encargos, tributos, etc., devidas pe
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licitante vencedorâ, previstos em lei ou nos termos do Pregão EletÍônico n" 142022. Nenhum pagamento será

efeluado a beneficiáía da Ata enquanto pendênte de liquidaçao quahuer obrigaÉo Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

cúusuu oÉcruA SEGUNDA - DAs coxotcoes oeRAs A SEREII ATÉNDIDAs

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintês exigências:

- Assumir inleira responsabilidade pela prestação dos serviços, de acordo com as especificaçoes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respecliva propostâ;

A beneÍiciária da Ata ficará obÍigada a:

- Não contratar seÍvidor p€rtencente ao quadro do Município, durante a execução do objeto contÍatado.

- Não veicular publicidade acerca do objêto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração do

Município de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuçáo da ata de registro de preços todas as condi@es de habilitaçao e qualificação

exigidas na licitação.

cúusulA DÉCHA TERCETRA - DAS sANçôEs AD?iflNtsrRATtvAS

O descumprimento total ou parcial das obriga@s assumidas pelo fomecedor no momênto dâ execução da Ata

de Registro de Preços, sem jusüficativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os pmcedimentos

lêgais pêrtinêntes, podêÍá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguinlês sançõês:

o Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o vabr esümado total do ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preçosi

o Multa de 0,370 (zero vírgula três por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor esümado da contratação, além do desconto do

valor mrrespndente ao fornecimento não realizado pela benêficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçao e de Íomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades seá assegurado ao Íomecedor o conlraditório e ampla

deÍesa.

A aplicação das sançôês previstâs nesla Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íomecedor por evenluais perdas e danos causados à Adminishaçáo-

As importâncias relaüvas a multas serão desmntadâs dos pagamenlos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entrelanto, conÍorme o caso processar-se a mbrança ludicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais san@s cabíveis, sejam eslas admlnistraüvas ou
penâis, prêvistas na Lei no 8.666/93 e altera@s.

Considerarse-á justiÍicado o atraso no atendimenlo somente nos seguintes casos:

a) grevês;

b) epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impêdimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiÍica@s substanciais nos materiais:

g) escâssez, falta de materiais e/ou mão{e-obrâ no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerenles aos termos contratados diretamente pelo

4
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Município

cúusull oÉcruA QUARTA - DA FRAUDE E ol connueçÃo
A BeneÍiciáriâ da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padráo de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prática corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualqueÍ vantagem com o

objetivo de influenciar a açáo de servidor público no processo de licitação ou na execuÉo da ata;

b) 'pÉtica fraudulenh': a falsificação ou omissão dos falos, mm o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execuçáo da ata;

c) "prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

mnhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e não{ompetitivos;

d) 'pftática coerciliva': causar dano ou ameaFr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatóÍio ou afetar a execu€o da

ala;

e) 'pÉtica obstrutiva': (i) dêstruir, falsiÍicar, âlterar ou ocullar provas êm inspêÉes ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro multilatêral, mm o objetivo de impedir materialmenle

a apurâção de âlegâções de prálica prÊrvista, deste faital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

matêrialmente o exercício do direito de o organismo financeiro mulülatêral pmmover inspeçã0.

Parágrafo PÍimêiro - Nâ hipotesê de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

medianle adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançáo sobre uma empresa ou pessoa fisica,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, pâra a outorga de contratos

financiados pêlo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em prâicâs conuptas, fraudulentâs, mlusivas, coercitivas ou obstrutivas ao pârticipar da

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo . Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo condição

para â contratação, deverá mncordar e autorizar que, na hipótese da atâ vir a ser Íinanciado, êm parte ou

integralmentê, poÍ organismo Íinanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permiürá que o
organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmenle indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e lodos os documentos, mntas e rêgishos relacionados à licitação e à execução da ata.

cúusuLA DÉcilA eurNTA . DAs otspostçoEs FINAts

lntegram está Ata, o edital do Pregâo Elelrônico No 1312022 e a proposta da empresa classiícada em ordem

crescente respectivâmenle, no certame supra numerado. 0s casos omissos seráo resolvidos com observância

das disposiçoes constanles das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentês.

CúUSULA DÉCIMA sExrA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que sela, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licilaçã0.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ala, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanham

da ata.

Rua Walfiedo BinencouÍ de Moraes n" 222, Centro, I43. 3266.8100, E - 86.250400
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacaoígrnsb.ptggtLbr - www.nsb.pr.gov.br
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Nova Santa BáÍbaÍ a, M I 0512022.

o.üo
T

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n'a.039.382{ SSP/PR

ODAIR JQ§f Assinadodeforma
diqital Dor ODAIR JOsÉ

SCARSO:027 sí^Rsó§27 67 6ssst7
Dàdos: 2022.05.04

67655917 oe,ra,tz-oyoo'

Odair José Scarso

Empresa: Alcateia Segurança - Eireli

CNPJ: 18.83ô.4 19/000143

Beneficiária da Ata

ano de

Secretario Municipal de Administração - Fiscal responsável pelo acompanhamento do mntrâto
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Ediçáot 220A1202.4291 - Oata 0410512022
CONCESSÃO DE DIÁRIÁ M 121/2022

O Prefeito do Municipio de Nova Santa Báóara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe sâo confeddas por Lei, tendo em vista as !4i§ Municioais
ú' 809,2016 e n" 893/2018, bem comô, lnstruções Normativas do Tribunal de Côntas do Estado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S), como segue:

Servidor: LEI\ILDO VICENTE DÀ COSTA
Cargo: MOTORISTA
SecretarirÂ)eprrtrmeDto: SecÍeaâriaMuniciprldeSrúde
valor (R§): R$ 800,00 (OITOCENTOS RIAIS)
Destino: EMERGENCIÂI§ E f,!'ENTUAIS FORA DO MIINICÍPIO
Objetivo dâ Viâgern: ESTA TMPORTANCIA QIJE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO CHEFE DA

DIVISÀO DE TRÂNSPORTES DA SÀÚDE LENILDO VICENTE DA COSTA, PÁRÂ CUSTEAR DESPESAS
COM ALIMENTAÇÁO, PÁRÂ SUPRIR A AUSENCTA DE MOTORISTAS NAS VIAGENS EMERGENCIAIS
E EI'ENTUAIS FORÁ DO MUNICfuIO, A SER!'IÇO DO FT'NDO MUNICIPAL DE SA[IDE.

Datr do Prgâmento: 04n5n022
N" do P.gâmenlo: 126112022

Clrudemir vrlério
Prefeito MüniciDâl

EdiçÁo: 2208 1 2022-1301 - D ata 0 4 1 05 1 2022
CONCESSÃO DE DIÁRIÁ N'125/2022

O Prefeito do Município dc Nova Sânta BárbaÍa, Estado do Par"aná, usoúdo das atribuiçôes que lhe são conGridas por lÉi, teÀdo em üsta as l&!§ Municioais
n' 8092016 e n" 89312018. bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Eslado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S), como segue:
SeMdor: ROBISON MÀRTINS COELIIO
Cargo: SERVIDOREFETM
SecÍêtarir/Deprrtrmêtrto: SecrettrbMlltricipaldeSrúde
-/âlor (R§): R:l 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

\-/resdno: EMERGENCIÀIS E EVENTUAIS FORA DO MUNICIPIO
Objetivo dr Viagem: ESTA IMPORTANCIÂ QIJE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO

ROBISON MARTINS COELHO, PARÁ CUSTEAR DESPESÂS COM ALIMENTAÇÁO EM VIAGEM A SÀO
JERÕNIMO DA SERRA-PR, PARÁ O TRANSPORTE DOS AI-T'NOS DO MAGISTÉRIO/FORMAÇÀO DE
DOCENTES.

Datâ do Prgametrloi 0410512022
N'do Prgamento: 112712022

Cl.itdcmir Vrlério
Prefeito Mu.icipal

EdiçÀo: 220412022-131 | - Data 04to5t2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.O 40/2022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNIco No í32022 - PMNSB

OBJETO - Rêgistro de preços para êventual contratação dê empresa paÍa prestação de serviços de segurança não armada,
para atuar nos êvêntos festivos do Município de Nova Santa Bárbara.

VALIDADE DA ATA: Dê 0/U052022 a 03/052023.

BENEFICIARIA DA ATA: ALCATEIA SEGURÂNCA - EIRELI

CNPJ sob no. 18.836.419/000143

Rua Josê Hêrmínio Visconcini, 429, 0 Sala 02 - CEP: 87555000 - Baino: Centro, São Jorge do Patrocínio/PR

\-TESPONSÁVEL JURíDICO: Carmen CoÍtêz Witcken, OAB/pR no 22.932.

ESPECTFTCAÇÂO DO OBJETO E PREçOS REcTSTRADOS

Clâudemir Valério
Prefeilo Municipal

ITENS

Lote

001

1 5803 Serviços de SeguranÇ€, que deverão prestar

os serviços por um período de 06 (seis)

horas, em eventos festivos do Município de

Nova Santa Bárbâra

PrópÍia

Seguranp
DIA 22,00 213,00 4.686,00

TOTAL 4.686,00

-

Diário Oficlal Elêtrônico do Município de Nova Santa BáÍbara
Rua: WalliEdo Bittsncourr de Morâês n.222 - CentÍo

Fon€'/Far (43) 3266-81m
E{ail: diaíiooncial@nsb.pÍ.gov.bí / pmns@Àsb.prAov.br

Sílêr www-nsb.pr.gov.bí

23?

Lote Item Gódigo

do

produto/s

eri,iço

Descrição do produto/serviÇo L{arca do

produto

Unidêdê

ie
medida

Quantidade Preço

unilario

Preço total



MlOSl2O22 08137 Eflail de lsrnweb - Soluçõ€s para lntemet - Ao íiscal da Ata SRP n' 40/2022 - Segurançâs

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gôv.br>Tâ ismWeb
(;. .§.

l mensagem

Setor dê Licitaçõês - PrefeituÍa Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br> 4 de maio de 2022 08:37
Para: cristiano-almeida@hotmail.com.br

Bom dia,

Att,

Elainê Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos
Prereitura Municipal de Nova Santa Bárbara
TeleÍone/ Whatsapp (43) 3266{114

B 40 2022 - Ata SRP Pregão 13 2022 - Alcatéia.pdÍ
406K

ht&s:,//mail.google.co,Ír,/maiUu/onik=1463514Md&view=pt&search=all&peÍmthid=thread-a%34Í-3860304911757181835&simpt=msg-a%3Ar-105... 1/1

__238
Ao fiscal da Ata SRP no 4012022 - Seguranças

Segue anexa cópia da Ata de Registro de Preços n" 4012022, decorrente do Pregão Eletrônico n'
'|312022, firmada com a empresa ALCATEIA SEGURANCA - ElRELl, inscrita no CNPJ sob no.

18.836.419/0001-43, cujo objeto é o.rêgistro de preços para eventual contratação de empresa para
prestâção de serviços de segurança não armada, para atuar nos êventos Íestivos do Município de Nova
Santa Bárbara, a fim de que a mesma seja acompanhada, assegurando-se o cumprimento integral das
obrigações assumidas.
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS

14 elernôNrco ( ) PRESENcTAL

N' l3 /Áorí

7
B

22.

DOC OBS.N' ESPECIFTCAÇAO
1 Capa do processo

ttí2 Ofício da secretaria solicitando
J Prefeito pedindo abertura do processo V,
4 Estimativa de preÇos OK
E Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) ÔK
6 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaçâo) n

LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer) OK
Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) 0K

o AutorizaÇáo do Prefeito para abertura 0«
10 Pedido de Parecer Jurídico do edital 8x
11 Parecer Jurídico (Edital) 0(
12 Extrato do Edital 0ü(
13 Edital completo OK
14. PublicaÇão Mural de Licitação (TCE) OK
15. PublicaçÕes (Diário Oficial Elekônico do Município. Em

alguns casos: Diário da União/ Diário Oficial do Estado) ôK
16 Proposta de Preço e documentos de habilitaÇão ÔK
17 Ata de abertura e iulgamento 0t,(
18 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) ik
19 Parecer Jurídico (Julgamento) 0r(
20 Licitação ao Prefeito (Homologação) ôr(
21 . HomologaÇão do Prefeito Cx

Publicação da Homologação (Diário Oficial Eletrônico do
Município) OK

23 Ata de Registro de Preços 0x
24 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Diário

Oficial Eletrônico do Município) 0 t4,

25 Cópia da ata ao fiscal OK

Rua Walfredo Bittencourt de Morâes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
B'írbarq Paraná - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr-qov.br
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TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATORJO
PREGÃO ELETRÔNTC O N" 13 12022

Aos 05 dias do mês de maio de 2022,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" 1312022, registrado em 0410412022, que

tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do

no 01 ao no 240, que corresponde a este termo.

.;. \U*\* S^"ü-
Lith çüsb [at Santos

§etor de Licitações

Rua Walftedo Bittencoun de MoÍaes n' 222, Cenro, Fone 41. 326ó.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Brírbar4 PaÍaÍá

- E-mail - licilacaofAnsb.Dr.eov.br - \i.\Àr.nsb.Dr.qov.br


