
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA O B §
Av. Walter Guimarães da Costa no 5í2, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: prnp5[@qdg.c9m.bl - Nova Santa Bárbara - Paraná

0 pregoeiro deu continuidade ao processo, com

análise da proposta de preço e posterior liberação da fase de lances orais. DÍante das

propostos apresentadas e analisadas, foi veriÍicado que a empresa LAB)RATORIO DE

ANALISES CLINICAS SÃO LUCAS DE ASSAI LTDA CNPJ n.o 75.826.073/0007-36, não

apresentou em sua proposta os documentos comprovantes de habilitação dos

profissionaÍs, conforme exigido no item 4.2.L do editol convocatório. Diante disso, o

pregoeiro declarou inabilitada a referida empreso, que manifestou interesse de

interpor recurso. A sessão foi suspensa por 03 (três) dias, prazo para que a empresa

apresentasse seu recurso. Não houve a apresentação do recurso. Foi enviado aviso de

abertura dos documentos da única empresa habilitada onde o Pregoeiro declarou

como vencedora a Empresa: J.C. RABEL) & RABEL) LTDA CNPJ n.005.477.996/0001-

44. Após o encerrqmento da fase de lances, foi feita a conferência e avaliação da

documentação de habilitação, conforme previsto no edital do certame, constatando-

se que a empresa vencedora estava habÍlitada.

Sugerímos ao Departomento de Licitações que

consulte o site do TCE Paraná, no sentido de veríficar se as empresas participantes

não estão declaradas inidôneas para participar de certame licitatório.

Até o presente momento não há informoção da

Comissão Permonente de Licitação da interposição de recursos administrativos ou

judiciais contra o procedimento em andamento, razão pelo qual encaminhe-se a

autoridade superior para que decida sobre a homologação ou não do processo.

E o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara,04 de março 2.013.

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-'1222 - E-mail: pmnsbarbara(@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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REFEITURA MUNICIPAL ,

ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" n." 00,6l2013,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, L2l03l2Ol3

NOVA SANTA BARBARA

m#,onn",Eduardo d,e Souza
Pregoeiro - Portaria 056l2OlI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.qov.br
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REFEITURA TUUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

^

ESTADo oo pRReNÁ

TERMo DE HoMoLocAçÃo p ADJUDTceçÃo
pRpcÃo PRESENcIAL N" 0o,6l2otg

Aos 12 (doze) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e

treze (2013), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo

Pregão Presencial n.o OO6|2OL3, destinado a contratação de serviços de

laboratório, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: J.C.

RABELO & RABELO LTDA, CNPJ n" O5.477.9961OOOL-44, no valor de R$

58.79616O (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta

centavos), para que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais

efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.ÍIov.br - www.nsb.pr.sov.br
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DE NoVAFÁTIMA, ESTADO DO PARANÁ, EM

' Prelolto Municlpal

)cÀÇÀo N.003i2013
Bo Público n'00tr201í
do do Paraná, no uso dê sues atÍibuiçõ€s logel§
112011, de 26 dê dêzêmbrc ds 201'1, Esolva:
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r sê aprêsentar€m no pBzo de 05 (clnco) dler
§ í3:00 àr í6:00 hortt, rc O.parlâmenlo de
pâ1, munidas dos dcumêntos Mstantês pan
lilal,apartiídapublicâÇâodoprêsêntà6dital.

ima, Êstado do Psraná, sm 12 d6 março do

trêí€lto f,lunlclprl

RATÂ

EXTRÂTO CONTRATO N' OO9'20í3
Referentê ao Pr€gão Prâsêncial n.o 8/201 3.
Objeto: Contratação d€ empÍêsa para Íomecimênto do mbuslível.
Contralanls: MuniclpiodeNovaSantaBárbara/PR
Contralada: MARIo HENRIQUE HlKlDA. Ípo de Passoe: JurÍdi€ ' CNPJ sb o no

í0.212.119/0001-81. Vâlor: R$ lí2.754,40 (cônto € dozê mil, sâlscantos ê qnquentra €
quato Íâais s quarentâ Gntavos).
Prazodêvigêocia:06 (ssis) mêsos, m inÍcioêm 07/03i/2013 € táminoâm 0609/20í3.
Rocurso:Ssretâriâ6 Municipais. S*re1âria soliciiants: S€crotariss Municipais.

TERÍIIO DE HOüOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃO PREGÃO PRESENCIAL N'
006/20í3

Aos Í2 (dozs) dias do mês do maço (03) do ano dâ dois mil e tr€zs (2013), om msu
cabinBts, €u Clâudêmir Valério, ProÍaito Municipel, no us de minhâs âtribuições l€gais,
HOMOLOGO o procedimento da Licitação PÍegáo Prêsêndal n.o 006/2013, d6stinado a
contrataÉo de sêru|ços de laboratórlo, a ,avd de empres quo epíêsntou menor
proposta, sendo sla: J.C. RABELO & RABELO LTOA, CNPJ nô 05.477.9960001-44, no
valor de R$ 58.796,60 (cinquonta e oito mil, selecêrtos o novênte ê sâis raais 6 sessênia
entavos), pãíâquse adjudicâçâo nêls procêdidâ produza 3€usiurídicos o legals oíeitos.
Darciência aos intêr6ssados, obseruados âs pÍêscíiçôas legeis pertín8ntas.

Cleudemlr velédo - PraÍelto Íúunlclpsl

No iomal A cidado publicado nâ dâte d€ 06 do Março ds 2013, rc Êxtrato ds LlcitâÉo
PEgão Prasênclal n'005/201 3.

Ondo s lâ: Comunie, quê no diâ 05 de Março d6 20'13, râunimm-so na Sala ds
Reuniõe8 da Prefeiturâ Municipel d€ Nova Fátim (PR), em ssão priblie, ondê 8úia
rsalizado a abêíluE e julgamonto des hebilitações ê pÍopostas Bíarentes ao Prâgão
Prêsêncial n'. 005/2013-PMNF, de Conlreleçáo de Lebonláàos @pacitadoa em presler
serviÇos dg exemas laboÉtoríals, om peciontês dà Êde municipel de saúde de Nova
Fátima, sendovôncâdora â empÍssa C€ntraldê diagnóstiffi Laborstoriâb sáo Mâr6s Ltda

- me, com sêde a Rua: Colombo n 411 Contro - CÊP 86.30GO00 Comólio Procóplo (PR),
lnscrito nô CNPJ n'08.S45.992J0@1-31, no vâ|tr de 9.500.00 íCinoüênta 6 ouâtÍo mil
ouinhentos Gais).

D€ve - se 16Í: Comunic, que no dia 05 dê Mar@ dê 2013, rêuniram-se na Ssls de
Râuniõôs da PrêÍeitura Municipal de Nova Fátlma (PR), ffi sêssáo públie, onda soria
r6alizâdo â eberture ê julgamênto dss hâbilitaçÕss a propostBs reíêrontss ao PrBgáo
Pr€senciâl n". 005/201!PMNF, de Conlnleçáo do Ldbontôrios cdpacilddos em pÊster
s€rviÇ6 de exames laboÊtoridis, em pacionles dB Éde municipel ds saude da l,low
FáÍ,,ina, sendovenedora agmpresa C€ntraldsdlegnóstios LaboraloÍiais São Marcos Ltdo
- me, @m sedê a Rua: Colombo n 4'11 Contro - CÊP 86.30G000 Comélio Proópio (PR),
lnscrito no CNPJ r'08.945.9920001-3'1, no válq dê 54.500.05 íCinoüenta s ouatro mil
ouinhentosreai8€cincoCêntavosl. Nova Fátime, 08dêMeÍçode2013.

Nllron Xavler . PREFElrO MUNICIPAL

ERRATA
NoiomalAcidad€ publi€do na dâta da 06 de Março ds 20 13, no Extrâto do Cootrato n'

02G201 3 - Pregáo PÍesenciâl n' 00í2013.
Ond€ sê lê: VALOR: R$ 54.500,00 (Clnqüentâ squstromll êquinh6ntos rsâls).
Oovê - sê lêr: VALORj R$ 54.500.05 íClnoüônta I ouatío mil ouinhânlos râsls ê cin@

centâvos).
Nova Fátima, 08 dê Merço d€ 201 3.

NII.on XlYIrr - PREFEITO MUNICIPAL
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

oRDEM DE CONTRATAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo da empresa:

J.C. RABELO & RABELO LTDA, CNPJ n" 05.477.9961OOO1-44, no valor de RS

58.79616O (cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta

centavos). Tüdo de conformidade com a presente Licitaçáo na modalidade

Pregão Presencial n." o06l2OL3,

Nova Santa Bárbara, 14 I 03 l2Ol3.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266j222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mai ls - I icitacaoúDnsb. pr.qov.br - rvww.nsb.pr.sov.br
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PR EFEI TU RA I.VIUN I CI PAL

NOVA SANTA BARBARA 092
ESTADo oo paRsNÁ

Contrato no 010/20í3

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A EMPRESA J C RABELO & RABELO LTDA. ME, TENDO POR

oBJETo A CONTRATAÇÃO DE SERV|çOS DE LABORATORTO.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Presencial n.0

612013, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICíp|O Oe NOVA SANTA BARBARA, pessoa juridica de

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt

de Moraes, n'222 - Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,

Sr. Claudemir Valério, portador da cédula de identidade RG n" 4,039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o

n0 563.691.409-'10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa J C RABELO & RABELO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob o no 05.477.99610001-44, com sede administrativa em Santa Cecília do Pavã0,

sito à Rua Nilson B. Ribas, no 600, neste ato representada pelo Sr. João Carlos Rabelo, brasileiro, casado,

portador da cédula de identidade RG n0 4,421.264-1 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n0 496.833 229-72,

doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993,

alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes

cláusulas e condiçÕes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a obriga-se a prestar de serviços de laboratorio, na área de

análises clínicas, sendo que os exames deverão ser colhidos em local aproprlado e por profissional

capacitado e indicado pela empresa CONTRATADA, sendo que o local para as coletas será de inteira

responsabilidade da mesma, devendo os resultados serem remetidos à unidade de saúde local, sito à Rua

Antônio Joaquim Rodrigues, s/no, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme consta da proposta

apresentada no Pregão Presencial n.0 6/20'13.

PARAGRAFO UNICO - Os exames deverão ser coletados no município de

Nova Santa Bárbara, de segunda a sexta-feira no período das 07:30 às 11:30 horas, conforme

agendamentos feitos pela Secretaria de Saúde. A empresa vencedora será responsável pela coleta,

pelo recebimento dos exames e pelo material utilizado para a coleta,

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUçÃO DO CONTRATO

Os serviços deverão serem iniciados, no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir da

assinatura deste contrato, e serem desenvolvidos e colhidos na propria empresa, seguindo-se as

especificaçÕes previstas na cláusula primeira,

CLAUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 43.3266.1222, - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - [i -

E-mai ls - I icitacao(rlnsb.pr. gov.br - rvrvw. nsb. Dr. eor,. br

W

Referente Pregão Presencial n.0 6/2013



PR EFEI TU RA I.úUN I CI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo psnaNÁ

a) Pregão Presencial N.0 6/2013 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 21 de fevereiro de 2013

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em

conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execuçã0.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e

este contrato, vale o contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se

vincular todas as atas de reuniÕes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e

que importem em alteraçoes de qualquer condição contratual, desde que devidamente

assinados pelos representantes legais das partes,

CLAUSULA QUARTA. DO PREÇO

Para a prestação dos serviços descrita na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se

obriga a pagar à CONTRATADA o valor expresso na Nota Fiscal ou Recibo a ser apresentado mensalmente

pela empresa vencedora, onde deverá constar os exames efetivamente realizados e seus respectivos

valores, sendo que o valor total deste contrato é de R$ 58.796,60 (cinquenta e oito mil, setecentos e

noventa e seis reais e sessenta centavos).

CLAUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá em parcelas e mensalmente, durante 12 (doze)

meses, em dia prá - determinado pela CONTRATANTE, ou conforme seja mais conveniente para a mesma,

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota

Fiscal ou recibo, conforme os serviços prestados, no valor dos exames efetivamente

realizados, devendo constar na Nota Fiscal ou Recibo, a relação dos exames

efetivamente realizados e seus respectivos valores, tudo de acordo ao ajustado na

Cláusula Quarta,

CLAUSULA SEXTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n0 8.666/93, e

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades

competentes, reduzida a termo no processo licitatorio, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

PARAGRAFO UNTCO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de multa de

20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, Íica sujeita a

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E -

E-mails - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. sov.br
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PR EFEI TU RA hiIUN I CI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DÚ PARANA

uma das seguintes sançÕes:

Advertência;

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante

a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base no contido na letra "b".

CLAUSULA OITAVA. DAS SANÇOES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçÕes assumidas

neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral,

Sem prejuízo das disposiçoes anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte

por cento) da avença.

CLAUSULA NONA . DA DOTAçÃO OnçITUENTARTA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação orçamentária n0: 07 - Secretaria de

Saúde; 07,001 - Fundo tVlunicipal de Saúde; 10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo lVlunicipalde Saúde;

3390.39.00,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 2280',2290',07.002 - Fundo Municipal de

Saúde PAB/SUS; 10.301.0340.2028 - Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo; 3390.39,00.00 - Outros Serviços

Terceiros Pessoa Jurídica; 24'10,

CLAUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA,

0 prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de 12 (doze)

meses, entrando em vigor logo apos a assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período e/ou

de acordo com as partes,

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das

questoes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de

igual teor, na presença de duas testemunhas,

Nova Santa Bárbara, 19 de março de 2013

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná - E -
E-mai ls - I icitacao(llnsb.nr. gov,br - wwrv.nsb.pr.sov.br
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NOVA SANTA
f 0e5

ESTADO DO PARANÁ

c

João Carlos Rabelo
J C Rabelo & Rabelo Ltda - ME -

^^I \ t)
tm,.W

^

Tamires Diogo lto

Secretária Municipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000 Nova Santa Bfubara, Paraná - E -

E-mails - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NoVA SANTa nÁngARA
Estado do Paraná

STSTFM DE C ÔNTRÔI F I NTERNO
Unidade Central

Lei Municipal n'577/20I I
Po rtoria n'0 I 4/2 0 I 3, 0 1/03/2 0 I 3

A autorização (emitida pela autoridade competente) para realizaçâo
da lic consta do

O termo de referência contém elementos capazes de propiciar a
avaliaçâo do custo pela Administração, diante de orçamento
detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a

definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de
do contrato?

O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente?

cHECK-LrST PARA PREGÃO PRESENCTAL (COMpLETO)

AdE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARTA MUNTCIPAL DE SAÚDE

Processo no NAO CONSTA

Pregão no 006/2013

Orgão/Entid

LEGENDA: S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos

DISPOSITIVO LEGAL NA

DO PROCESSO

A licitação foi formalizada por meio de processo administrativo,
devidamente autuado, protocolado e numerado?

Lei no 8.666/93, art. 38,
caput

N*1

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 70, I e art. 2í, V

x

A justificativa para contratação (emitida pela autoridade
competente) consta do processo?

Lei no 10.520102, art. 30, I e
lll, e Decreto no 3.555/00,
Anexo l, art. 8o, lll, "b" e art.
21,1

x

Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa
e comprovação da existência de previsão de recursos
orçamentários (com a indicação das respectivas rubricas) que
assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no
exercÍcio financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma?

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, lV e Lei no

8.666/93, art. 7e, § 2e, lll
(para serviços) ou art. 14,
caput (para compras)

s*í

SFoi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de
forma precisa, suficiente e clara?

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 8o, I

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 80, ll

s*2

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 8o, lll, "a"

N*2

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art.21,ll

SO termo de referência consta do processo?

SDecreto n" 3.555/00, Anexo
l, art.21, Vl

A designaçâo do pregoeiro e da equipe de apoio consta do
processo?

SDecreto no 3.555/00, Anexo
I, art. 21, Vlll e Lei no

8.666/93, art. 38, I

O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do
processo?

S10.520102, art. 40, lll e
8.666/93, art. 40

Lei no

Lei no
O edital e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de

acordo com os ditames da legislação (vide check-list do edital)?
SDecreto no 3.555/00, Anexo

l, art. 21, lX
A minuta do contrato, se for o caso, consta do processo?

SDecreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, Vll e Lei no

8.666/93, art. 38, parágrafo
único

O parecer jurÍdico aprovando as minutas do edital e do contrato
consta do processo?

xDecreto no 3.555/00, Anexodo edital resumido constam doublOs com rovantes das

I de ll

\- Ç

DESGRTçÃO S N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA SANTa nÁngARA
Estado do Paraná

SISTEMA DE CO TROLE INTERNO
Unidade Central

Lei Municipal n'5 77/20 I 1
Portaria n'0 I 4/20 I 3, 0 I/03/20 I 3

Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitaçâo
constam do

PRESENCTAL (COMPLETO)CHECK.LIST P

ãO/ENtidAdE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARTA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo no NAO CONSTA

org

P no 006/20í3

LEGENDA: S - SIM N - NÃO NA - NÃO APUCÁVEL Resposta desejávet: Sim em todos os quesitos

processo?

DESC RrÇÃo DISPOSITIVO LEGAL
l, art. 21, Xll e Lei no

8.666/93, art. 38, ll

S N NA

Foi respeitado o prazo de I dias úteis entre a divulgaçáo da
do aviso do edital ea(publ do evento?

Lei no 10.520102, arl.4o,Y x

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios
previstos pela legislação?
até R$ 160 mil(DOU e internet)
de R$ í60 mil a R$ 650mil (DOU, internet e jornal de grande
circulação local)
acima de R$ 650 mil (DOU, internet e jornal de grande circulação

al ou nacio

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 11,1

x

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administraçâo ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam
do

Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, X e Lei no

8.666/93, art. 38, Xll
combinado com o art.32

x

Os originais das propostas escritas constam do processo? Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 21, X

x

Decreto no 3.555/00, Anexo
I, art. 21, Xl

xConsta do processo a ata da sessão do pregão, contendo, sem
prejuÍzo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificaçâo, da análise da documentaçâo exigida para habilitação
e dos recursos i

Lei no 8.666/93, art. 38, Vl x

Lei no 8.666/93, art. 38, Vll xOs atos de adjudicação do objeto da licitação constam do

xLei no 8.666/93, art. 38, VllOs atos de homologaçáo do objeto da licitaçâo constam do

art.21, Xll
Decreto no 3.555/00, Anexo xO comprovante da divulgação do resultado da licitação constam do

processo?
Lei no 8.666/93, art. 38, X xO termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso)

Decreto n" 3.555/00, Anexo
l, art.21, Xll

xOs comprovante da publicação do extrato do contrato consta do

Lei no 8.666/93, art. 61,
parágrafo único

xA publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial foi providenciada pela
Administração até o 5o dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, ocorrer no de 20 dias daquela data?

NALei no 8.666/93, art. 38, VlllSe for o caso, constam do processo recursos eventualmente
apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e
decisÕes.

2dell

consta do
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Estado do Paraná
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Preâmbulo

Consta do edital a definição precisa, suficiente e clara do objeto,
bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá
ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a

blica do âo?

cHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCTAL (COMPLETO)

dAdE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo no NAO CONSTA

Pregão no 006/2013

Órgão/Enti

LEGENDA: S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejávet: Sim em todos os quesitos

DESCRTÇÃO

Se for o caso, consta do processo despacho de anulação ou de
revogação da licitação?

S N NA

NA

No preâmbulo do edital consta o seu número de ordem em série
anual?

Lei no 8.666/93, art. 40,
caput

x

No preâmbulo do edital consta o nome da repartição interessada? Lei no 8.666/93, art. 40,
caput

x

No preâmbulo edital consta a modalidade de licitação utilizada? Lei no 8.666/93, art. 40
caput

x

xCaso o objeto envolva a prestação de serviços, no preâmbulo edital
consta o regime de execução escolhido? (empreitada por preço
unitário, por preço global, integral ou tarefa)

Lei no 8.666/93, art. 40
caput

xNo preâmbulo edital consta que o tipo de licitação escolhido é o
menor preço?

Lei no 10.520, art. 40, X e
Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 8o, V e Lei no 8.666/93,
art.40, caput
Lei no 8.666/93, art. 40,
caput combinado com o art.
40, vll

xEstá claro se o julgamento será feito por item ou pelo menor preço
global?

Decreto no 3.555, art. 11, ll x

Objeto
Lei no 8.666/93, art. 40, I xO edital define o objeto da licitação, em descriçâo sucinta e clara?

Lei no 10.520102, art. 10 e
Decreto no 3.555/00, Anexo
l, art. 1o

xO objeto é um bem ou serviço comum?

xLei no 8.666/93, art. 15, § 70

combinado com o art. 70, §
50, I

Foi definido objeto sem citaçâo de características que direcionem a
licitação para determinada marca ou a inclusáo de bens e serviços
sem similaridade ou de marcas características e especificaçÕes
exclusivas, a exceÇão dos casos em que for tecnicamente

?
xLei no 8.666/93, art. 7o, § 4oO edital estabeleceu o fornecimento de materiais e serviços com

de quantidades?

Habil
xLei no 8.666/93, art. 40, VlO edital define condiçÕes para participação na licitação (habilitação)

e a forma de das p ?
XLei no 8.666/93, art. 27, I, ll,Não foi solicitada documentação que extrapola aquela relativa à

3dell

sessão

DISPOSITIVO LEGAL

Lei no 8.666/93, art. 38, lX

EDITAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA SANTa nÁngARA
Estado d

DE CONTR
o Paraná

SISTEM OLE I NTERNO
Unidade Central

Lei Municipal n'577/201 I
Portoria n'0 I 4/2 0 I 3, 0 1/03/2 0 I 3

T oescnrçÃo
II

habilitação jurídica, a regularidade fiscal, a qualificação técnica,
qualificação econômico financeira e a declaração de que nâo
emprega menores nas condiçôes vedadas pela Constituição
Federal?

Foi solicitado o decreto de autorizaçâo, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

uando a atividade assim o n?

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCTAL (cOMpLETo,

dAdE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo no NAO CONSTA

Pregão no 006/2013

Orgão/Enti

LEGENDA: S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLTCÁVEL Resposta desejávet: Sim em todos os quesitos

DISPOSITIVO LEGAL

lll, lV e V

N NA

Lei no 10.520, art. 50, I X
Não foi exigida a aquisição do edital pelos licitantes como condição
para participação no certame?

Lei no 10.520, art. 50, ll N

Não houve o prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo
os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os
seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de
reprodução gráfica da documentaçáo fornecida?

Lei no 10.520, art. 50, lll x

Habilitação Jurídica (se desconsiderado o Sicaf)

Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa
fÍsica?

Lei no 8.666/93, art. 28, I X

Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual? Lei no 8.666/93, art. 28, ll X

Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores?

Lei no 8.666/93, art. 28, lll X

XFoi solicitada a inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio?

Lei no 8.666/93, art. 28, lV

XLei no 8.666/93, art. 28, V

Regularidade Fiscal (se desconsiderado o Sicaf)
XLei no 8.666/93, art. 29, IFoi solicitada a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)?

xLei no 8.666/93, art. 29, llFoi solicitada prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual ou municipal , se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatÍvel com o
objeto contratual?

Lei no 8.666/93, art. 29, lll XFoi solicitada, conforme o caso, prova de regularidade para com a
Fazenda Federal (CertidÕes Negativas - Dívida Ativa/PFN e
Tributos Administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal
do domicÍlio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei?

xLei no 8.666/93, art. 29, lV e
CF, art. 195, § 3o

Foi solicitada prova de regularidade relativa à Seguridade Social
(rNSS)

xLei no 8.666/93, art. 29, lVFoi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia

4de ll

S

Não foi exigida garantia de proposta?
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Estado do Paraná
SISTEMA DE CO TROLE INTERNO
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Lei Municipal n'577/20 I I

Portoria n'0 I 4/2 0 I 3, 0 1/0 3/2 0 I 3

a)
documentação para qualificação técnica ficou limitada a:

registro ou inscriçáo na entidade profissional competente;
comprovação de aptidão para desempenho de atividadeb)

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação, e indicação das instalaçÕes e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos;
c) comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informaçóes e das condiçôes locais para o cumprimento
das obrigaçÕes objeto da licitação;
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,

uando for o caso.

Não houve a exigência de comprovação de atividade ou de aptidâo
com limitaçÕes de tempo ou de época ou ainda em locais
especÍficos, ou quaisquer outras não previstas na legislação, que
inibam a rtici nal

CHECK-LIST PARA PREGAO PRESENCTAL (COM PLETO)

O/ENtidAdE MUNICIPTO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo no NAO CONSTA

Pregão no 006/2013

Orgã

LEGENDA: S - StM N - NÃO NA - NÃO APLTCÁVEL Resposta desejávet: Sim em todos os quesitos

por Tempo de Serviço (FGTS)
n DISPOSITIVO LEGAL S N NA

Qualificação técnica
Lei no 8.666/93, art. 30, I, ll,
lll e lV

NA

Nâo houve a fixação de quantidades mínimas e prazos máximos
para a capacitaçáo técnico-profissional?

Lei no 8.666/93, art. 30, § 1o,

I

N

Não houve a exigência de itens irrelevantes e sem valor
significativo em relaçâo ao objeto em licitação para efeito de
capacitaçáo técn ico-profissional?

Lei no 8.666/93, art. 30, § 1o,

I

N

NLei no 8.666/93, art. 30, § 50

Qualificação Econômico-Financeira
NALei no 8.666/93, art. 31, l, ll

e lll, combinado com os §§
2o, 3o, 40 e 50 do mesmo
artigo

A documentação para qualificação técnica ficou limitada a:

a) balanço patrimonial e demonstraçÕes contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situaçâo financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por Índices oficiais quando encerrado há mais de 3
meses da data de apresentação da proposta;
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa fÍsica;
d) relaçâo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimÔnio

líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

5dell
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PRBFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Estado do Pa raná

INTERNOSISTEMA DE CO TROLE
Unidade Central

Lei Municipal n'577/20I I
Portaria n'0 I 4/2 0 I 3, 0 I /03/2 0 I 3

Os índices contábeis e seus valores, se exigidos, sáo os
mente adotados para correta avaliação de situação financeira

suficiente ao mento das obri decorrentes da licitação?

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o critério de
atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data
final do período de adimplemento de cada parcela até a data do

pagamento (dispensável em caso de compras para entrega
imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta
dias da data ista da

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCI,AL (COMPLETO)

Processo no NAO CONSTA

Pregão no 006/2013

ãO/ENtidAdE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARTA MUNICIPAL DE SAÚDEorg

LEGENDA: S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejávet: Sim em todos os quesitos

DESCRTÇÃO

e) Índices contábeis que comprovem a boa situação financeira do
licitante.

DISPOSITIVO LEGAL S N NA

Lei no 8.666/93, art. 31, § 50 NA

Lei no 8.666/93, art. 3í, § 50 NAHá justificativa para a exigência de índices contábeis, porventura
exigidos, que comprovem a boa situaçâo financeira dos licitantes?

Julgamento
O edital define o critério para julgamento, com disposições claras e
parâmetros objetivos?

Lei no 8.666/93, art. 40, Vll x

Condiçóes de Pagamento
Lei no 8.666/93, art. 40, XIV xO editalfixa condições de pagamento?

Lei no 8.666/93, art. 40, XlV,
Katt

xO edital, ao fixar condições de pagamento, prevê que o prazo de
pagamento não será superior a trinta dias, contado a partir da data
final do período de adimplemento de cada parcela?

Lei no 8.666/93, art. 40, XlV,
"b'

xO edital, ao fixar condições de pagamento, estabelece cronograma
de desembolso máximo por período, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros?

xLei no 8.666/93, art. 40, XlV,
"c'

xLei no 8.666/93, art. 40, XlV,O edital, ao fixar condiçôes de pagamento, prevê compensaçóes
financeiras e penalizaçÕes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventuais antecipaçÕes de pagamentos?

xLei no 8.666/93, art. 40, XlV,
ue'

O edital, ao fixar condiçôes de pagamento, prevê exigência de
seguros, quando for o caso?

NALei no 8.666/93, art. 40, XlllO edital fixa limites para pagamento de instalação e mobilizaçáo
para execuçáo de serviços que serão obrigatoriamente previstos

em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas?
NALei no 8.666/93, art. 40, lXO edital define condiçÕes equivalentes de pagamento entre

empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitaçÔes
internacionais?

xLei no 8.666/93, art. 40, XlO edital fixa o critério de reajuste, que deverá retratar a variação
efetiva do custo de produção, admitida a adoçâo de índices
especÍficos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação
da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a
data do adimplemento de cada parcela (dispensável em caso de
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Portaria n'0 I 4/2 0 I 3, 0 1/03/2 0 I 3

DisposiçÕes Gerais
O edital estabelece i e normas os recursos?

O edital não prevê condiçôes que comprometam, restrinjam ou
frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
distinçÕes em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante o ífico do contrato?

GHECK-LrST PARA PREGÃO PRESENCTAL (COMPLETO)

AdE MUNTGIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARIA MUNICTPAL DE SAÚDE

Processo no NAO CONSTA

Pregão no 006/2013

Órgão/Entid

LEGENDA: S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLTCÁVEL Resposta desejávet: Sim em todos os quesitos

DESCRIçÃO

compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com
prazo de entrega até trinta dias da data prevista paru apresentação
da proposta)?

DISPOSITIVO LEGAL S N NA

Lei no 8.666/93, art. 40, XV x
O editalfixa condições de recebimento do objeto da licitação? Lei no 8.666/93, art. 40, XVI x
O edital, se for o caso, fixa outras indicações específicas ou
peculiares da licitação?

Lei no 8.666/93, art. 40, XVll NA

A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o
licitante vencedor é um dos anexos do edital?

Lei no 8.666/93, art. 40, § 20,

ilt
x

O edital define o prazo e condiçôes para execução do contrato e
para entrega do objeto da licitação?

Lei no 8.666/93, art. 40, ll x

O edital define o ptazo e condições para assinatura do contrato ou
retirada dos instrumentos?

Lei no 8.666/93, art. 40, ll x

O edital define sançÕes para o caso de inadimplemento? Lei no 8.666/93, art. 40, lll x
O edital fixa os locais, horários e códigos de acesso dos meios de
comunicaçáo à distância em que seráo fornecidos elementos,
informaçÕes e esclarecimentos relativos à licitação e às condiçôes
para atendimento das obrigaçÕes necessárias ao cumprimento de
seu objeto?

Lei no 8.666/93, art. 40, Vlll x

Lei no 8.666/93, art. 3o, I NA

CONTRATOS

Formalização do termo
xO contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e seus

elementos caracterÍsticos?
Lei no 8.666/93, art. 55, I

Lei no 8.666/93, art. 55, ll xO contrato possui cláusulas que estabeleçam o regime de
execuÇão ou a forma de fornecimento?

xO contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço e as
condiçÕes de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária
entre a data do adimplemento das obrigaçÕes e a do efetivo
pagamento?

Lei no 8.666/93, art. 55, lll

Lei no 8.666/93, art. 55, lV xO contrato possui cláusulas que estabeleçam os prazos de início de
etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de
recebimento definitivo, conforme o caso?

xO contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual Lei no 8.666/93, art. 55, V
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O contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias
oferecidas ra as sua ena execução, quando

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabÍveis e os valores
das multas?

O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de
ência?

O contrato menciona os nomes das partes e os de seus
representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o
número do processo da licitaçâo, da dispensa ou da inexigibilidade,
a sujeição dos contratantes às legislação e às cláusulas
contratuais.

GHEcK.LIST PARA PREGÃo P@

Processo no NAO CONSTA

Pregão no 006/2013

NtidAdE MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARIA MUNTCIPAL DEÓrgão/E SAÚDE

LEGENDA: S - StM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos

DESCRTçÃO

correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria econômica?

D!SPOSITIVO LEGAL S N NA

Lei no 8.666/93, art. 55, Vl NA

Lei no 8.666/93, art. 55, Vll x

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos de
rescisâo?

Lei no 8.666/93, art. 55, Vlll x

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisâo administrativa?

Lei no 8.666/93, art. 55, lX x

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital
de licitaçáo ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e
à proposta do licitante vencedor?

Lei no 8.666/93, art. 55, Xl NA

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável
à execuçâo do contrato e especialmente aos casos omissos?

Lei no 8.666/93, art. 55, Xll x

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitaçâo e qualificaçâo exigidas na licitação?

Lei no 8.666/93, art. 55, Xlll x

xLei no 8.666/93,art. 57§ 30

xLei no 8.666/93, art. 61

Lei no 8.666/93, art. 56, § 20 NAAs garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado? (Se
não, ver exceçÕes)

Lei no 8.666/93, art. 57 xA duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos
estão previstos no PPA, aos serviços de natureza contínua e a
locação de equipamentos e utilização de programas de informática)
ficou adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários?

Lei no 9.069/95, art. 28, § 1o NANâo há cláusulas que permitam o reajustamento do contrato
(correção monetária) em prazo inferior a um ano?

Execução contratual
Lei no 8.666/93, art.
parágrafo único

61, xA publicaçáo resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para
sua eficácia, foi providenciada pela Administração ate o quinto dia
útil do mês sequinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
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As alteraçÕes contratuais em decorrência de acréscimo ou
diminuiçâo quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25o/o

( ou co do valor inicialatualizado do contrato?
Havendo necessidade de recomposiçâo dos preços contratados
(manutenção do equilibrio econômico-financeiro) há comprovaçâo
da existência de fatos imprevisíveis, ou previsÍveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordi nária e extracontratual

Em se tratando de serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto
foi recebido provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado ?

GHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCTAL (COMPLETO)

AdE MUNtCtPtO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo no NAO CONSTA

Pregão no 006/2013

Orgão/Entid

LEGENDA: S - SIM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejáve!: Sim em todos os quesitos

DESCRTçÃO

vinte dias daquela data?

DISPOSITIVO LEGAL S N NA

Lei no 8.666/93, art. 65, l, 'b'
combinado com o § 10 do
mesmo artigo

x

Lei no 8.666/93, art. 65, ll,
*d"

NA

NANáo houve reajustamento de preços (corregão monetária)em prazo
inferior a um ano.

Lei no 9.069/95, art. 28, § 1o

Lei no 8.666/93, art. 67 NBHouve acompanhamento e fiscalização da execuçâo contratual por
parte de representante da Administração especialmente
designado?

Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das
obrigações trabalhistas e previdenciárias?

Lei no 8.666/93, art. 71, § 20

e Enunciado 331 - TST
NA

Lei no 8.666/93, art. 73, l, "a"
combinado com o arl.74,lll

NA

Em se tratando de serviços, o objeto foi recebido definitivamente,
por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observaçáo, ou vistoria que comprove a
adequaÇáo do objeto aos termos contratuais?

Lei no 8.666/93, art. 73, l, 'b' NA

Lei no 8.666/93, art. 73, ll,
c,

NAEm se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o
objeto foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior
verificaçâo da conformidade do material com a especificação e
definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e conseqüente aceitação?

Rnsul,r.coo DA Av Dos PnocEDrMENTos Lrcrrlróruos
Rer OesenvnÇôes:

N*í
A licitaçâo foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado. RECOÍVIENDAMOS, AUE SEJA NUMERADO TODOS OS
PROCESSOS LICTTATÓMOS.

s*1 Consta do processo a indicaçâo do recurso próprio paru a despesa e comprovação da
existência de previsão de recursos orÇamentários (com a indicaÇâo das respectivas
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ESPECIAIS

NA

RECO

GHECK-LIST PARA PREGÃO pneseNCrnL (COlvrpLerO)

orgãO/ENtidAdE MUNICIPTO DE NOVA SANTA BÁRBARA PR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo no NAO CONSTA

Pregão no 006/2013

LEGENDA: S - StM N - NÃO NA - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos

ISPOSITIVO LEGAL

rubricas) que assegurem o pagamento das obrigaçÕes a serem assumidas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, RECOMENPAMOS, QUE
SEJA INDICADO PELO FINANCEIRO ASSINADO PELO RESPONSAVEL PELAS
FrNANÇAS.

s*2 RECOMENDAOS QUE O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL TENHA ASSINATURA DA
AUTORIDADE COMPETENTE.

A investidura dos membros das comissões permanentes não excedeu a 1 ano, houve
reconduçâo da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no perÍodo
sutseqüente.. RECOMENDAMOS. QUE SEJA AD_OTADO INVESTIDURA COM PRAZO
NAO SUPERTOR A UM ANO E NAO RECONDUçAO DA TOTALTDADE DOS MEMBROS
PARA A MESMA COMISSÃO NO PERíODO SUBSEQUENTE.

RECOMENDAMOS QUE O EDtrAL, AO FTXAR CONDTçOES DE PAGAMENTO, PREVÊ
õ-ffi DE ATUALTZAçÃo rrNencErRA Dos vALoRES A sEREM pAcos,
DESDE A DATA FINAL DO PER|ODO DE ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA ATÉ A
DATA DO EFETTVO PAGAMENTO (DTSPENSÁVEL EM CASO DE COMPRAS PARA
ENTREGA IMEDIATA, ASSIM ENTENDIDAS AQUELAS COM PRAZO DE ENTREGA ATÉ
TRTNTA DIAS DA DATA PREVISTA PARA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA).

RECOMENDAMOS PARA QUE TENHA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAçAO DA
E@o GoNÍRATUAL PoR PARTE DE REPRESENTANTE DA ADMINISiRAÇÃO
ESPECTALMENTE DESTGNADO E QUE FAçA PARTE DO PROCESSO.

ORIENTAÇÕES: ORIENTAMOS SEJA ADOTADO CHECK.LIST , MODELO EM ANEXO
A].'TES DA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, EVITANDO DESTA FORMA
FALHAS AQUIAPONTADAS - PREENCHIDAS PELO RESPONSÁVEL DAS LICITAÇOES
E CONTRATOS E REVISADA PELO CONTROLADOR INTERNO.

'oRleruuruos: QUE AS CERNDÕES TENHAM
CARACTERTZANDO CONFERÊNCN DAS MESMAS

AS DATAS GRIFADAS,

RECOMENDAMOS QUE OS PROCESSOSTENHAM UMA NUMERAçÃO SEQUECTAL, E QUE AS
MODALIDADES TENHAM UMA SEQUENCIA PROPRIA.

RECOMENDAMOS , QUE O SECRETÁNIO IruTERNO, ORIENTE O SETOR DE COMPRAS QUE
wcUMENTAÇÃooeExEcUçÃoDoPRocESSoLlclTAToRlo.ANExoS
RECOMENDADOS: CONTROLE DE EMPENHO, CONTROLE DE LIQUIDAÇÔES, CONTROLE DE
ORDENS DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL

il

ilt
RECOMENDAMOS: SEJA ADQUTR|DO UM CARTMBO PARA NUMERAçÃO DOS PROCESSOS
riõiÍFíóãros, rr,rcLusrvE cou AposrçÃo Do vrsro DA pEssoA REspoNsAVEL poR
ESTA NUMERAÇÃO.

IV RECOMENpAMOS. SEJA ADOTADO PELO GESTOR A DTGTTALTZAÇÃO DOS PROCESSOS

l0 de I I
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