
01PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

mtrsmscrAlLe*@6
Processo Administrativo n.o 1012016

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

DATA DA ABERTURA: 08/0412016, às 14:00 horas.

DOTAÇAO:

Rua WâlÍredo Bittencourt de Mora es,222, f ebÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: ticiracuo lsb.pls!!-U - Nova Santa Bárbara - Paraná

DOTAÇÕES
Exercício da
0espesa

Conta..da
despesa

Funcional proglamática

2016 320 03. 00 1 .04. 122.OO7 0.2006 0

2016 510 04.001.06. 1 8'1 .0090.2008 0

2016 650 05.001 .1 5.122.0100.2010 0

2016 1500 06.002. 1 2.36 1 .0240.2017 0

2016 1510 06.002. 1 2.361 .0240.2017 103
2016 1520 06.002. 1 2.361 .0240.2017 104
2016 1530 06.002. 1 2.36 1 .0240.2017 107

2016 1540 06.002. 1 2.36 1 .0240.2017 114
2016 2070 06. 004.'l 2. 36 5.0300.2022

06. 004. 1 2. 36 5.0300.2022
0

2016 2080 '103

2016 2090 06. 004. 1 2. 36 5.0300.2022
06. 004. 1 2. 36 5.0300.2022

104
2016 2100 112
2016 2110 06. 004. 1 2. 36 5.0300.2022 115

2016 2210 06. 004. 1 2. 36 5.0300.2022 0

2016 2220 06. 004. 1 2. 36 5.0300.2022 103
2016 2230 06. 004. 1 2. 36 5.0300.2022 115
2016 2430 08.001 . 1 0.301 .0340.2026 0
2016 2440 08.001. 1 0.301 .0340.2026 303
2016 2580 08.00í. 1 0.301 .0340.2026 0
2016 2590 08. 00 1 . 1 0. 30 I .0340.2026 303
2016 2860 09.001.08.244.0410.2033 0
2016 2950 09.001 .o8.244.0410.2033 0

2016 3120 09. 002. 08. 244. 0430.2035 0

onte



PREFEITURA MUNICIPAL 02

NOVA SANTA BARBARA

vALoR tvtÁxrruo: n$ 25.670,00 (Vinte e Cinco Mil,
Seiscentos e Setenta Reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, TeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.56'l .080/0001-60

E-mail: lrcitacao'zi.nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paralá

2016 3130 09. 002.08.244.0430. 2035 706
2016 3140 09.002.o8.244. 0430. 2035 741

2016 3250 09. 002. 08. 24 4.0430.2035 0

2016 3310 09. 003. 08.243.0440.6036 0
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara 1810312016

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação às correspondências
expedidas pelas Secretarias Municipais, solicitando a aquisiçáo de cascos de botijáo
e gás de cozinha, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Clau
Pre tcr

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro. 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

SEcRETARIA MUNtctpAL DE seúoe
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CORRES POI.I OÊT.I CIA I NTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 021/2016

DATA:25101116

ASSUNTO: Licitação de botijão gás

Recebido por a6rolrJ6
Nome inatura Data

Encaminhamos a V. Sa. a lista de gás para ser licitado.

Atenciosamente,

Secretária Municipal de Saúde

Marta ne S. Rezende

Rua Antonio Joaquim Rodrigues nô 623, a(43 266 8050) CNPJ no 08.854.896/0001-88 E-mail
saudensb@vahoo com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



.E
il*Effi

PREFEITURA MUNICIPAL

eslpoo oo plneuÁ

Marta Lu S. Rezende

Secretaria Municipal de Saúde

NOVA SANTA BARBARA 05

Secretaria Municipal de Saúde

ESPEctFTcAÇÕEs Dos PRoDUToS

Nova Santa Bárbara, 25 de janeirote 2016

Maria de Lourdes Pereira Almeida

Responsável pela licitação

Z lCasco de botijão de gás, contendo 13 kg 01 UN

S leas de cozinha, em botijáo contendo 13 kg 10 UN

E - E-mail - licitacao,Ansb.nr.eov.br ' ul'rv.nsb.or'gov br

1

Rua WalÊcdo Bittcncourt d€ Momes no 2n, ce ú;,1 43.3266.E100, B - E6.250-000 Nova santa Btubar4 Paraná



PREFEITT]RA MI]NICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Wa.lter Cuimüães da Costa n' 512, f 43.3266.1222 C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60

E-mail: p445!@4j!g§etr bI - Nova Santa Btubar-a - Paraná

CENTRO MITNTCIPAL DE EDUCAÇÃO rXraXrtl, "NOÊMIA
BITTENCOI'RT CARNEIRO".

Rua: Walfredo Bittencourt Moraes No 1025, (43) 3266-ll-75 - email:cmeinsbarbara@gmail.com
Nova Santa Barbara - Pr.

C orr e s pondênc ia Int erna

s
g,t.

J5
LI
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DE: Centro Municipal de Educação Infantil "Noêmia B. Carneiro".' Data:0210212016

PARA: Departamento de Licitação N'01/16

ASSUNTO: Licitação de Grás de Coziúa

Tem esta a finalidade de informar os itens de Gás de cozinha a serem licitados para

este departamento de ensino.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamentea

Lu c I néla Qui nüno lúendes

Chefe de Divisão de Ensino lnÍantil
PoÍteria no. 005/12

Simone Ap' Braz de Lima

Secretária de Educaçáo
Ato: Port 1M111 Doe 0810212011

Recebido por: ê
ome Àss rtura Data

_l+Jq_a, Á_6



PREFBTURA MUNICIPAL
07NOVA SANTA BARBARA

ESTÊDO DO P'fiÂJ\IÁ

LtctTAçÃo DE GÁS
Centro Municipa! de Educação lnfantil Noêmia Biftencourt Carnelro

1 Casco de botijão de 0ás em cilindro P45, contendo 45 kg. 05 UN
3 Gás déÊozinha, em botijão contendo 13 kg 50 UN
4 Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg 30 UN

..t,i,,,, [,'r"r,,r, ,lq rt .:;t,t,,,,:,,' ..,,.. -
, fq, l,,i,rii,t ri t.jF-iilii r,.i;t:j

SOLICITANTE DTV. COMPRAS DIV.
LICITAÇÃG

ATENDIDO

NOME LNCINEIA Q. IvPNDES NFN'
ASSINATURÁ

A
lí,ro,àCl,ilt, VALOR

DATA 02t02t2016 DATA

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n0 222, C€nho, 8 43. 3266.8100, B - E6.250400 Nova Santa Bárbar4 Paraná
E - E-mail - licilacao@nsb.p!..gov.br - www.nsb.pr.gov.br





PREE'EITURA MT'NICIPÀI DE NOVÀ SÀ}{TÀ BÁRBÀBÀ
Rua wâ1frêdo Bittencourt de Môrâes n' 222, ? (43) 3266-8100

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60 Nova Santa Bárbara - Palaná

ESCOLÀ MI'N. MARIÀ DÀ CONCEIçÃO KASECKER
Rua: vlalfredo Bittencourt cle Morôes n' 160, 3 (43) 3266.749A

E-mail: escolamckL?vaho,l-corn.br - Nova Santa Bárbara - Pâraná

Tem o presente a finalidade de informar a

de gás a serem adquiridos por meio de ficitaÇão, para

necessidades deste Estabelecimento de Ensino neste

Atenciosamente;

sd tr
Pr,r. a,:

08

quantidade

suprir as

semestre.

Luciana ApaÍec çls l, i ma

30/01/2015
VaIin.
_ DOEDiÍetara - P)RT-7/2075

7

06/ 2016N
COajRESPONDENCTÀ ÍN.ÍERNÀ

DaLa: 22/OL/2016DE: ESCO.LÀ l'/fi:NICIPAf' l,4AFl.A »e, CONCEIÇAO r,,;A§ECI<ER

PARA: sECRETÀR IA D;A ADITÍNTSZNAçÂO - SETOR DE LI,CÍTAçÃO

ASSUNTO: SOLÍCIrAÇAO DE GAS - LICÍTAçAO 7 St}4ESTRE

ur
Recebido por:

NoEe n
D

Da a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Rua Walfredo Bittêncourl de Moraes nô 222, t (43) 3266.8100

C.N.PJ N.o 95 561 .080/000'1-60 Nova Santa Bárbara - Paraná

ESCOLA MUN. MARIA DA CONCEIçÃO KASECKER

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nô 760, a (43) 3266.1498

E-mail: e9çolamct@vahoo.com.br - Noya Santa Bárbara - Paíaná

soLrcrTAçÃo

09

Nome do produto/serviçoItem Quantidade Unidade
2 Gás de cozinha, em botüão contendo'13 kg 36 UN

Simoni Ap. Braz de Lima

Pot. 14/2011 DOE 08/042U1

Luciana Ap. Valim de Lima

Port.7r2U5 - DOE 30/01/2015

7

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes no 760, I (43) 3266.1498

E-mail: escolam ck@ ahoo.com br - Nova banta Bâóara - Paraná
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Licitação do més de março de 2016

Seis botijões de gas
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA
Sectzttíit lúunicipt [e nsbthtcin Srciat

c.N.P.J. N.o,r9.550.789/000í 63

CORRESPONI) CIA INTERNA

Mediante autorização desta Secretaria Municipal, solicitar a Vossa Seúoria a

abertura de licitação de Gas. I-oformamos que será utilizado Recurso da fonte 706 e 741 para
pagamento sendo assim segue em anexo a lista com os itens necessários.

Sem mais para o momento me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

lFenunío
Secreüiria Munici

ttl Rçinutt
de Assistência Social

6t à or{ toâ )16

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, I 19 Centro cep 86250-000

Fone: (43) 3266-1 486 e-mail socialrubpr@yahoo.com.br
Nova Santa Bárbara-PR

urs
[hs. il',

11

De; Secretaria Municipal de Assistência Social
N" 0012/2016

Data:01/0212016
Para: Secretaria de Administração

Assunto: Solicitação de Abertura de licitação
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA

S eettwia fiLadcipat de lssistêttcit S ocitt
c.N.P.J. N.o í 9.s60.7891000163

ESPEGIFICAçÕES DoS PRoDUToS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, I 19 Centro cep 86250-000

Fone: (43) 1266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo'com'br
Nova Santa Bárbara-PR

3 lcás de cozinha, em botijáo contendo 13 kg lso UN
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NOVA SANTA BARBARA

Estado do PaÍaná

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 13 de março de 2016

DE - SECRETARIA DE ADMTNTSTRAÇÃO

PARA: SETOR DE LICITAçÕES

Venho por meio desta, encaminhar a previsão de gastos de
gás de cozinha, para o 1o semestre de 2016, conforme anexo, para atender
as necessidades desta Secretaria.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Bignardi
ministraçãoS

1

Rua Walfredo Bittencouí de MoBe§, 222 - Cep. 86250-000 - Fo.e/Fax (043) 3266 8100 - C N.P.J N.'95 561 080i0001-60

Site - \ryww.nsb.pr.sov.br - E-mail: licitacâo@nsb-Dr'qov br -.Nova Santâ Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL
14

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

AQUISTÇÃO DE GÁS DE COZTNHA

Item Descrição
Qtde Unid

1 Gás de cozinha, em botiiáo contendo 13 kg 07 Unid

Site - !aa!L!sb,!!gg!-b! - E-mail: licitacao@nsb.Dr.gov.br ' Nova Santa Bárbara - Paraná

2

Rua Walfredo Bittencoun de MoÍaes, 222 - Cep. 86250-000 - Fony'Fax (043) 3266 8I00 - c.N.P.J. N." 95.s6 t.080i0001-60
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PREFEITURA lvluNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍÁDO DO PARANA

De: Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano.
Para: Secretaria de Administração - Divisão de Compras

Previsão de Compras Para o 10 Semestre 2016

Gás de Gozinha

Gás de cozinha, em botijáo contendo 13 kg 12 UN1

2 Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg 24 UN

ffiffi líI.u,rtr!üFiHffiffi

SOLICITANTE DIV. COMPRAS Drv. LrcrrAÇÁo ATENDIDO

NOM E Nelci T. Pereira

ASSINATURA
^ ....--lt

/ lJ..-' 
t /r'r"

DATA

22 de janeiro de

2.016

Rua
El - E-mai I - licitaqo@nsb.pr.sov.br - §rryw nsb.or'sov br

Nova Santa Bifubar4 Paraná

t

WaiÊedo Binencourt dç Moraes n" 222, CeÍlüo, I 43. 3266.8100, .86.250-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
coRREsPonoÊncn TNTERNA

30
16

DE: SEGRETARI,À DE OBRâS IRÂBÂLHO E GERAçÃO OE EüPREGO

PARA sEeRErARtÀ oe aomtxsrnaçÃo
N"029/2016

17t03t2016AS§UNTO : AEERTURA DE PROCESSO UrcMETÓRN .

A presente com Autorização desta secretaria vem solicitar a Vossa

senhoria para que seja realizado a abertura do processo licitatório, cujo objeto é

a Contratação de empresa para fdrnecimento gás de cozinha e'casco de botijáo.

Solicitamos o atendimento, para que possamos manter as atividades normais

desta e de outras secretarias.

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

IQ BORTOTTI

ae<xluaow. 
(dÚn-t», &LfuK

l,lome ra Data



..:.*:i

,!}



PREFE]TURA MUNICIPAL

ESTÉDO DO PARÂ}TÁ

NOVA SAI{TA BARBARA L?

ESPECIFTCAçÓES DOS PRODUTOS

1 UNCasco de botijão de gás em cilindro P45, contendo 45 kg.
2 Casco de botijão de gás, contendo 13 kg
3 Gás de cozinha, em botijáo contendo 13 kg 04 UN

4 Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg UN

Rua Walftcdo
El - E-rnail - licitacao@nsb.pr.eov.br ' rrrvrv. nsb. or. gov.br

Nova Santa BfubarÀ Paraná

1

Bittcncourt de Morass n' 222, Cerúo, 143. 3266.E100, - 86.250-000B

9{ lutt
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A Prêíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266€100
Setor de Compras - Maria Rezende
Email: licitacaonsb@qmail.com

EMPRESA (RAZÃO SOCTAL):

"oRçAMENTO"

Assinatura -

canm

9ru err
ENDEREÇo:. ilC @ ptuá..21 {a'w'a'z 4)}s
cNPJ/cPF: ü 5 )A )gfzaoo/fÍ

I

ITEM DESCRTçÃO QTDE MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 Botijão de gás 13 kg 175
úfrr({L Çl,tíü 4júr'

02 Gás de cozinha cilindro
contendo 45 kg

54

t"l'*^
elo,ca lq,cqq(

{r,,N b]rq'
Casco de 13 kg 5

,wà,
V

03

F,t{w0,"
TOTAL



! í.i -j.1-l'! L -
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À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266{í00
Setor de Compras - Maria Rezende
Email: licitacaonsb@qmail.com

EMPRESA (RAZÃO SOCTAL):

ENDEREÇO:.

CNPJ / CPF:

"oRçAMENTO"

Assinatura -

Carimbo-

E't.qn.st3/oooí.0,
ROBSON DCS SANTOS
BARREIROS GAS - ME

Av Cicero José cos Santos.464
, Jd.Ouro Eranm - CEp: g6.225-000

LSANTA CECrt ra oo cavÂo . cn J

ITEM DESCRTçÃO QTDE MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 Botijão de gás 13 kg 175
L'q*,,; 5 +oo Q-9?5,o,

54

lru-r{
tv

Jes,oo lÇ.!q*
02 Gás de cozinha cilindro

contendo 45 kg

5
llo, *

]eç,c

03 Casco de 13 kg

dvstg,,TOTAL



.à
4.

:''}
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À Prefeitura Municipat de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266{100
Setor de Gompras -Maria Rezende
Email: licitacaons mail.com

EMPRESA (RAZAO SOCIAL): s!.tJo,-' 8S;tJo'.^'

ENDEREÇO:. JxÉ)rt^í."€ ür -svr orâir.
CNPJ / cPF: t{ .q2S '6}t/ oou d -o}

fe'v-- 9le o-st lI
"oRçAMENTO"

Assinatura - Sl^o'--^P al..* s;gr/o*

Carimbo-

Lr§l - r e,

/Q.qqo0o

ITEM DESCRTçÃO QTDE MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 Botijão de gás 13 kg 175
rh;ix.Jc': ]o, oo tl.Jsaq

no.irol ú

0

3lo,oo tG ?UO

02 Gás de cozinha cilindro
contendo 45 kg

loo,oo l.ooo."o

03 Casco de 13 kg

54

5

ffiTOTAL
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À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266€100
Setor de Comp ras - Maria Rezende
Email: licitacaons mail.com

EMPRESA (RAZÃO SOCTAL): fA'Õ
ENDEREÇO:

)frrnu+o
,

tlJ

rív71

)rJ,b t ú>
liÇ

CNPJ / CPF:

Assinatura -:

Carimbo-

S 7ob oo6 ooo I Ot

"oRçAMENTO"

)

.( I 4*
{IUSCFP.Àiüc§r I ClAt'1"\

Rtta Jose aíen..cs ô liol'a*'
Cdrtrr CEP 8t rÍ0#,

tse+ k*: ilan+- r *

ITEM DESCRTçÃO QTDE MARCA

tl

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 Botijão de gás 13 kg 175 lL3,tr? ?1oo 4ltz ír-l
02 Gás de cozinha cilindro

contendo 45 kg
54

EliPT,' 34)N lI llzc
03 Casco de 13 kg 5 {

tt"\ z)0§ J\mm

TOTAL \rÁt-t

4,
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PREFEITURA MUNICIPAL
2ZNOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo pnnaNÁ

coRRESPoNoÊHcta TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 1810312016

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

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

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão
e gás de cozinha, para suprir as necessidades das secretarias municipais por um
perÍodo de 06 (seis) meses, num valor máximo de R$ 25.670,00 (Vinte e Cinco Mil,
Seiscentos e Setenta Reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Mar zende
Setor de cltações

J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - p'w'w.nsb.Dr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 23

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊrcra rHtenrua

De: Departamento de Contâbilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2410812015, informamos a existência de previsão de recursos
orÇamentários para o registro de preços para eventual aquisiÇáo de cascos de botijão e gás
de cozinha, para suprir as necessidades das secretarias municipais por um período de 06
(seis) meses, num valor de aproximadamente R$ í 6.089,02 (dezesseis mil, oitenta e nove
reais e dois centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é.

03 - Secretaria Municipal de Administração;
001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.OO7 O.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 320;

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública,
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.18í .0090.2008 - Manutençáo da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 510.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.O1OO.2O10 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos;
3390.30.00.00 - Material de Consumo, 650;

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0240.2017- Manutenção da Secretaria de Educação e Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1500; 1510; 1520; 1530; í540;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
12.365.0300.2022 - Manutenção do CEINF Noêmia B Carneiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2070;2O8O;2O9O; 2100; 2110;
44. 90. 52. 00. 00 - Equipamentos e Material Permanente; 2210: 2220; 2230,

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2430;2440;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2580; 2590;

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2033 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2860;
44.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente;2950
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3120; 3í30; 3140;

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.or.gov.br
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44.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente;3250,
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0440.6036 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
33.90.30.00.00 - Material de Consumo;3310;

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 21 de março de 2016

Atenciosamente,

Campos
5096/0-4

-l
/",/

Laurití de Sou?a
Contadora/CRC §4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2110312016.

Prezada Senhora,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando o registro de preços para eventual aquisição de cascos de
botijão e gás de cozinha, para suprir as necessidades das secretarias municipais por
um perÍodo de 06 (seis) meses, num valor de aproximadamente R$ 25.670,00 (Vinte
e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta Reais) e informado pela Divisão de Contabilidade
da existência da previsão orçamentária através da dotação:

03 - Secretaria Municipal de Administraçáo;
001 - Secretaria Municipal de Administraçáo;
04.122.0070.2006 - Manutenção das Atividades
Administraçáo;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 320;

da Secretaria de

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.181.0090.2008 - Manutençáo da Secretaria Municipal de Segurança
Pública;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 510.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0100.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos;
3390.30.00.00 - Material de Consumo, 650;

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0240.2017- Manutenção da Secretaria de Educação e Escolas;
3 3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1500; 1510; 1520; 1530; 1540;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
12.365.0300.2022 - Manutenção do CEINF Noêmia B Carneiro;
3. 3.90. 30.00.00 - Material de Consumo; 207 0: 2080, 2090: 21 0O', 21 1 O',

44. 90. 52.00. 00 - Equipamentos e Material Permanente; 221 0; 2220; 2230;

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2430:2440,
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2580; 2590;

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs. 222 - Cep. 86250-000 - Fone/fa\ (0,13 ) 1266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-maili licitacaoAnsb.pr gov br - Nova Sanla Bârbara - Pàraná
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09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2033 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2860;
44.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente;2950
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.2035 - Manutençáo do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3120; 3130; 3140;
44.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente;3250;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0440.6036 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente;
33.90.30.00.00 - Material de Consumo;3310;

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Mari(r! s nde
Setor de Ltc itações

Rua Walfredo Biuencoun de Moracs, 222 - Cep. 86250-000 - Fonc/Fa\ (043 ) 3266.E 100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao'a nsb. or. eor. br - 

^-o\ 
a Sanu Barbarâ - Paraná
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Av. Walteí Guimaráes da Costá no 512, FoneEax (013) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/OOOI SO

E-mail. pErsLaolrlglotr-ú - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Selor de Liciloções

PARECER JURíDICO

Conforme expediente encominhodo o esse Deportomento

Jurídico em doto de 2l de Morço de 2015, visondo emissÕo de porecer sobre o

processo de licitoçõo, referente oo registro de preços poro eveniuol oquisiçõo de

coscos de botijõo e gós de cozinho, poro suprir os necessidodes de todos os

Secretorios, por um período de 0ó (seis) meses. sendo que o volor estimodo do

controloçõo seró de R$ 25.ó70.00 (vin'le e cinco mil, seiscenios e setenio reois),

conforme cotoÇões prévios. e em otendimenlo oo disposto no ortigo 15, V,§ lo do

Lei 8.óóó, que ossím determino: "As compros, sempre que possível, deverõo:

V - bolizor-se pelos preços proticodos no ômbito dos órgôos e

entidodes do Administroçõo Público.

§ lo O registro de preços seró precedido de omplo pesquiso de

mercodo"

A despeso seró suporlodo com recursos dos Secrelorios

Municipois ocimo mencionodos desÍe Município, conforme informoçõo prestodo

pelo Deportomento de Contobilidode do Município, otendendo oo contido no

ortigo 14, do Lei no 8.ó6ó/93.

Houve o monifestoçÕo do Deportomento de Conlobilidode do

Município indicondo disponibilidode orçomentório, estondo deslo Íormo,

cumprido o disposlo no ortigo 14, do Lei n' 8.66ó/93, o quol preceituo que:

nenhumo compro ou serviço seró Íeito ou controtodo sem o odequodo

corocterizoçõo de seu objeto e indicoçõo dos recursos orçomentórios poro o seu



PREFE]TURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guima.ães dâ Cosla no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.' 95.561 .080/0001-60

E-mail: ptrI§btrOqlllallqú - Nova Santa Bárbara - Paraná

pogomento, sob peno de nulidode do oto e responsobilidode de que lhe liver

dodo couso.

Dionte do preço móximo e poro melhor oproveiÍomento do

procedimenlo sempÍe poro gorontir o moior competitividode e lronsporêncio

possível, deveró ser feito um registro de preços dos produtos no modolidode de

Pregõo Elelrônico ou Presenciol, nos termos do legisloçôo em vigor, ou sejo, do Lei

Federol no 8.666/93 e Lei Federol n' 10.520 e Decreto 5.450.

É o porecer, S.M.J.

Novo Sonlo Bórb eM Íço de 20]ó

An ro n
lPR 48857
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Encaminhe-se
providencias necessárias.

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municlpal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, ÂUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PRDGÃO PRESEIICIÂL n" O6|2OL6 - SRp,
que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisiçáo de cascos de
botijáo e gás de cozinha, normatizaçáo de procedimentos administrativos,
consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade
com a Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, I.er Federal n' 8.666, de
21 10611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de
OBIOBI2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de2ll12l2000 e demais legislações
pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O7Ol2Ol4, designando os
membros da Comissáo Permanente de Licitaçáo e Portaria n" 0 1 5/ 20 I 5,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier parâ que seja data a devida publicidade.

âo Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bár

c

t l03/2016.

4 o
unicipall)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,'A $.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Biírbar4 Paraná
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NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LTCTTAçAO
PREGÃO PRESENCTAL N.O 06/2016 - SRP

Processo Administrativo n.' 0í 0/20í 6

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

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos
08t04t2016.

Envelopes: Até as 09h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 08/0412016, às í4:00 horas.

Preço Máximo: R$ 25.670,00 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e
Setenta Reais).

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

Nova Santa Bárbara, 2110312016.

Fabio He e Gomes
Pre rbãrA

Porta 5t2015 {0
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Departamento Jurídico

Ref. Pregão Presencial n" O6/2OL6 - Registro de preços para eventual
aquisiçáo de cascos de botijáo e gás de cozinha.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta da ata de registro de preços, atendem às exigências da Lei
Federal no 10.520, de L7 lO7 l2OO2, lÊi Federal no 8.666, de
2l /0611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto FederaL n' 3.555 de
O8|O8|2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2lll2l2OOO e demais
legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR,2llO3 l2016.

.fl
De

tPerka
ento JurÍdico

AB/PR 488s7
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NOVA SANTA BARBARA
Pregão Presencial n'6/2016 - SRP

PREGÃO PRESENCIAL NO 6/2016 - SRP
Processo Administrativo n." 10/2016

LICITACÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E Ei'IPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEÍUIPREENDEDOR INDIVIDUAL (iTEI) (LC 1 47 I2O'I 41.

ABERTURA DA LTCTTAçÃO

Abertura: Dia 08/0rU20í6, às í4:00 horas.
Protocolo dos envelopes: até as 13h30min, do dia 08/01920í6.

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

Portaria no 01512015, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por ltem, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisiçáo dos itens
relacionados no ANEXO l: Aquisição de cascos de botijão e gás de cozinha, para suprir
as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o disposto na Lei
Complementar Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o 1O.52012OO2, Decreto
Federal n.o 7.89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no

04112009 e, no que couber, na Lei Federal n-" 8.666/í993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA iIUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às '12:00 e das í3:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8í00, ou ainda pelo email
licitacao@nsb. pr.qov.br ou através do site www.nsb.or.qov.br

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

esclarecimentos) serão dispo nibilizadas no site www. nsb.pr.qov. br, para ciência de todos os
interessados

A sessão pública do Pregáo Presenciâl seÍá realizada no dia 08/04/20í6, às í4:00 horas,
no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

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

sua equipe de apoio.

í. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAçÃO
1 .1 . Poderão participar desta LicitaÇão exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitaçáo, conÍorme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov br - www.nsb.or.gov.br
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b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus
Anexos.
1,2. Para se oromover o desenvolvimento êconômico e sociel no âmbito municiDal e
reqional, a ampliacão da eficiência das pol íticas Dúblicas. o incentivo à inovacão
tecnolóqice ê o tÍatâmento diferenciado e simpliÍicado Dara as MPE. a Autoridade
Competêntê poderá, iustificadamente. dar prioridade de contratacão às MPE que
seiam sediadas local. e oue Dossuam Dro ostas até 10Yo ldez Dor cento) suDeriores
em relacão ao melhor oreco válido. em conformidade com o Art. 48, § 30, da Lei
Complementar no 1 47 l20'l 4.

1.2.3. Para fins da aplicação do artigo 48, § 30 da Lei Complementar í2312006, entende-se
como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um
licitante habilitado.

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

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública ate que
seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

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

d) consórcio de empresas, sob nenhuma Íorma;

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

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO OE PREçOS, para eventual Aquisição de
cascos de botijão e gás de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias
Municipais, conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente Edital.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo alé rcaliza(
licitação específica para adquirir de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de
condiçóes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Ler no

8.666/93 e suas posteriores alterações.

3. DOTAçÂO ORçAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitaçáo correrão por conta da seguinte dotação
o mentária
DOTAÇÔES

$$ngs""t'
ffi;;,.".';

ls. s.so.so.oa.oo320 lOS.Oor .O+. r ZZ.OO7O.2OO!lO Do Exercício2016
Do Exercíciols.s.so so.oa.oos1o loaoor.oo.rar.oogo.2ooSlo2016
Do Exercício2016 650 los oor.r s rzz.o1oo.2o1olo ls.s.so so.oa.oo

2
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4. DAS IMPUGNAçÕES AO EDITAL
4.í. As impugnaçóes ao presente edital poderão ser feitas até as í7 horas do 2' (sêgundo)
dia útil anterior à data fixada paÂ a rcalizaçào da sessão pública do pregão, por qualquer

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

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

social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às í2h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@ nsb.or.qov.br
4.1.2. CabeÍá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Náo serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data paÍa a rcalizaçáo do certame.

5. DA QUALIFIGAÇAO DAS MICROEi,IPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.í. Esta licitaçáo é exclusiva para paftlqlpacáo de Microemoresas (ME). Emoresas de

2016 1500 06.002. í 2.361 .0240.2017 0 3.3.90.30.04.00 Do Exercicio
2016 1510 06.002. 1 2.361.0240.2017 103 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 1520 06.002. 1 2.361.0240.2017 104 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 1530 06.002. 1 2.36í.0240.2017 107 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 1540 06.002. 1 2.36í.0240.2017 114 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 2070 06. 004. 1 2. 365.0300.2022 0 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 2080 06. 004. 1 2. 365.0300.2022 103 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
20í6 2090 06.004. 1 2. 36s.0300.2022 1U 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 2100 06.004. 1 2.365.0300.2022 112 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 2110 06.004 1 2.365.0300.2022 115 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
20't6 2210 06.004. 1 2.365.0300.2022 0 4.4.90.52.99.01 Do Exercício
20'16 2220 06.004. 1 2. 365.0300.2022 103 4.4.90.52.99.01 Do Exercícro

2016 2230 06 004.12 365 0300.2022 115 4.4.90.52.99.01 Do Exercicio
20í6 2430 08.001.10 30í 0340.2026 0 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 2440 08.001.10.30í.03/.0.2026 303 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 2580 08.001. 1 0.301 0340.2026 0 4.4.90.52.99.01 Do Exercício
2016 2590 08.001 . 1 0.301 .0340.2026303 4.4.90.s2.99.01 Do Exercício
20í6 2860 09.001.08.244.041 0.2033 0 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 2950 09.001 .08.244 04í 0.2033 0 4.4.90.52.99.0'1 Do Exercício

2016 3120 09.002.08.244.0430. 2035 0 3.3.90.30.04.00 Do Exercício

2016 3í 30 09.002.08. 244. 0430.2035 706 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 3',t40 09.002.08.244.0430.2035 741 3.3.90.30.04.00 Do Exercício
2016 3250 09.002. 08.244.0430.2035 0 4.4.90.52.99.01 Do Exercício
20í6 3310 09.003.08 243 0440.6036 0 3.3.90.30.04.00 Do Exercício

Peoueno PoÉe (EPP) e/ou Microemp reendedor lndividual (MEl), oualiÍicadas como tais

3
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nos termos do artiqo 30 da Lei Complementar n.o í2312006 , com as alteracões da Lei
Comolementar n.o 1 47 1201 4.

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microemprese ou empresa
de pequeno poÉe:

5.2.I . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

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

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 1Oo/o (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneÍiciada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123

de í4 de dezembro de 2006;

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

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de

empresa de anendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
prevrdência complementar;

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

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

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.'t0. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,

deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lic itacao nsb br - www.nsb.or.sov.br
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Bárbara - Estado do Paraná, até as í3:30, do dia 08/04/20í6, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres.

6.2. Não será aceito. em qualquer hipótese . a participacão de licitante retardatário,

ENVELOPE No 0í - PROPOSTA DE PREçOS
RÂZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COÍUtPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'6/2016. SRP
ENVELOPE NO 02. HABILITAçÂO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'6/20í6 - SRP

considerado este, aouele oue eoresêntâr os enveloDes após o horário êstabêlecido
para a entreqa dos mesmos, comprovado oor Íneils da plqtqcolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara

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

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá eslar devidamente habilitado por

meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

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

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o Íepresentante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou ContÍato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação,

devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no c€lso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidemênte
autênticados para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha oreenchido os Íeouisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de aprêsênter cópia do contrato social no envelope de

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentaçáo, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que

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

credenciamento.

7.6. Será admitido apenas I (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao sb v.br - www.nsb.or.qov.br
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7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no
presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer maniÍestação em nome da mesma na
sessáo do pregão, inclusive interpor recursos,

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

7.9.1. No caso da sua náo apresentaÉo, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser Íirmada no início da sessáo pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

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

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

7. I 0. Conforme previstos na Lei Complementar no '123106, as MICROEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória
dessa condição, através dos seguintes documentos:
a) certidão simpliÍicada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, documento
equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias:
b) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou

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

conforme modelo constante do ANEXO Vl do presente Edital.

7 .11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3', § 4", da Lei Complementar n" 12312006, não poderá

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

7 .12. A declaraçáo falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou

empresa de pequeno porte sujeitará à licitante, nos termos do art. 7', da Lei no 10.520102, à

sançáo de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, como também carucleriza o crime previsto no

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

7.'13. Na hipótese de a licitante não enviar Íepresentante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope 1 - Proposta de Preço.
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8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

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

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

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

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscriçáo no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitaçáo;
c) Descrição dos produtos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l) e marca
A não indicacão da MARCA dos Drodutos implicará na desclassiÍicaçáo da empresa.
face à ausência de inÍormacão suÍiciente para classificacão da proposta
d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

I Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da autorizaçáo
de fornecimento emitido pela Prefeitura,
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possivel efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassifi cação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
cases decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
Vll - Não seráo levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especifi caçóes exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços êstará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa EsPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb .pr.qov.br
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lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE no 0í;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de entrega; Forma
de Pagamento. A Prefeiturâ de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar as
iníormações sobre a qualidade e característica dos produtos ofertados pelo licitante, através
de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas,
transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais,
estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos
mencionados nas Especificaçóes, constantes do ANEXO l, necessários para entrega dos
produtos Iicitados.

9. DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|L|TAçÃO
9.1 . No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conler os documentos
relacionados para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissáo de Licitação.
9. í .'1. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em totocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matri/filiâl: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela entrega dos produtos com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1 . Se o licitante responsável pela entrega dos produtos íor à matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigidã deverá ter validade, no mínimo, até a datâ da abertura
da sessão públice destê Pregão Presencial.
9,3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

í0. DA HABILITAÇAO:
.IO.í. REGULARIDAOE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.í. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de

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

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do paÍágrafo

único do artigo 1 1 da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos

Estaduais, mediante apresentaçáo de Certidáo Negativa de Débito ou Certidâo Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;
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í 0.1 .3. Prova de regularidade Íiscal perante a Fezenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede de proponente, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Debito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

10.1.5. Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscrição e de situaçáo cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

10.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),

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

í 0.2. DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR:
10.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7"

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do aÍl.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de

1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.

í 0.2.2. Documento declarando que o licitante não Íoi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo

do ANEXO Vll.

10.2.3. Declaração de inexistência de fato supervêniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser

utilizado o modelo do ANEXO lX.

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

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

10.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,

mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicaçáo em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oÍ'iciais do órgão emissor.

'10.4. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificaçáo da autenticidade no sítio
correspondente.

í 0.5. As declaraçóes emitidas pela licitante deveráo ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

10.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.
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'10.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deveráo apresentar toda a

documentaçáo exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, sêrá assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.7.2. A não-regularizaçáo da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua documentaçáo de habilitação e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitaçào.

í0.8. Para certidóes emitidas que nâo especifiquem seu prazo de validade, será considerado
o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões,
devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.

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

íí. OOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
1 1 .'1 . No dia, hora e local designados, neste edital, seráo recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

í 1.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessáo e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

1 1.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

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

í 1.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.
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'l'1.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo de proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
í 1.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAçÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, náo gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na
divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

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

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

í 1.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oÍerta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco poÍ cento) superiores àquela podeÍão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamaçáo do vencedor.

í I .10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas no subitem 9.9,
poderáo os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço

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

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.

í í.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encenada a etapa competitiva de lances ê ordenadas as ofertas de acordo com o

Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhoÍ preço

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

í1.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administraçáo.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.Dr. gov.br
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11.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço oÍertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condiçóes de habilitaçáo
Íixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÂO e
item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

í1.í7. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excêssivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaçáo, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 1 í.17.

í 1.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,

o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificaçáo, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

I 1.21. No caso de vicio na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condiçáo de regularização da documentaÉo, pagamento ou parcelamento

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

desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

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

íí.26. No gÂzo de 01 (um) dia útil co os do encerramento da sessão. a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar suâ oroDostâ com os velorês devidamente
aiustâdos.

11.26.1. Na recomposiçáo final, os preços unitários náo poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixedos neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

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

11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicaçáo prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.
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11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os lrabalhos para
análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensâo dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por
meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

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

11.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitiva dos produtos licitados. Após
inutilizará os mesmos.

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

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os [citantes presentes.

,I2. DA ADJUOICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.í. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
Item desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste
Edital.

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

í2.3. Após a declaraçáo dos classificados e náo havendo manifestação dos licitantes quanto

à intençáo de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

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

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

os procedimentos de adjudicação e homologação.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1 3.1 . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de

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

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

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

Pregoeiro.

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

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razóes em igual
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número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

í3.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos
termos do inciso XVlll, do art. 4" da Lei n' 10.520, de 17t0712OO2, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb. pr.oov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçôes do site
www. nsb. or.qov. br.

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

í4. DO REGTSTRO DE PREçOS
14.1. Após a homologaçáo do resultado da licitaçáo e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços ê dos fomecedores conespondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos
classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.

14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentâdo sua proposta
Íinal, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não
alendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a PreÍeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condiçôes
da primeira colocade, sendo a entrega dos produtos nas condições previstas neste edital e

seus anexos.

í4.3. A efetivação da autorização de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo

fornecedor da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura.

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

í4.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderáo sofrer alteraçóes,

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

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

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

14.7. Sendo julgada pÍocedente a revisáo, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatório.

14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 1 5

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor intenomper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

í5. DA VIGÊNCN
í5.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 6 (seis) meses, a contar

da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicaçáo do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

,I6. DO CONTRATO
'16.1. Será dispensada a celebraçáo do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 4o do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

í6.2. Se o classificado para o item não apresentar situaçáo regular quando da emissão da

Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificaçáo, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas

condiçôes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicação das sançôes cabíveis previstas neste Edital.

í7. DO PRAZO OE ENTREGA DO OBJETO
17 -1. O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização
de fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fomecedor classificado, cabendo ao
licitante inadimplente as sanções previstas na legislaçáo e neste edital.

í8, DO LOCAL DA ENTREGA
18.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas

solicitações de fornecimento, em horário comercial de segunda a selÍa-feira, com seguro,
frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.
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í9. DO PAGAMENTO
í 9.1 . Em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentaÉo da nota fiscal
acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituÍdas a

título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS.
í9.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

19.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

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

20. DO VALOR
20.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 25.670,00 (Vinte e Cinco Mil,
Seiscentos e Setenta Reais), conforme Anexo I - Termo de Reíerência, podendo ser

aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

2í. DAS SANÇÕES ADiIIINISTRATIVAS
2í.1. Aos proponentes que ense,arem o retardamento da execução do certame, não

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

Registro de PÍeços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude Í'iscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuizo da reparação dos danos

causados à Administraçâo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
de rnexecução total ou parcial das obrigaçóes assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administraçáo Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a
penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
21.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a deíesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

21.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
21.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumrdas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem .justificativa aceita pelo órgáo ou
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entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá âcarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contrataçáo, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de í 5 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oÍicialmente;
lV - Suspensáo temporária do direito de participar de licitaçáo e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
21.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

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

e danos causados à Administração.

22. DAS D|SPOStÇÔES FTNATS

22. í . Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

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

edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

22.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos

direitos de ofertar lances e manifestar intençáo de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do iníclo e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

22.5. So se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administraçáo da Municipal.

22.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os

licitantes farão constar em sua documentaçáo: endereço, número de Íax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

8.666/93.
23. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
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23.1. ANEXO I - Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimenlo de proposta;
23.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte

23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
23.9. ANEXO lX - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
23.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
23. í í . ANEXO Xl - Modelo Declaração de Não Parentesco;
23.12. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços;

24. DO FORO

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

oriundas desla licitação.

Nova Santa Bárbara, 2110312016

Cla
P

Fabio He ue Gomes
goerro

Portaria n' 0í 5/20í 5

Ozêi d od
Secretário Municipal de u ça Pública

nardi

ecre de Admini

o

ção

João Anto BoÉotti
Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego
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"-7tntú;Simoni A a faz de Lima
Secretária de Educação, Esporte e Cultura

Marta Lucia Silvestre Rezendê
Secretária Municipal de Saúde

t7?a;4

Fer nda Baldini Rainieri
Secretária Municipal de Assistência Social
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PREGÃO PRESENCIAL NO 6/20í6 . SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

í. Do Objeto e Valor Máximo

í.í A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual Aquisição de
cascos de botijão e gás de cozinha, conforme especificaçóes e quantitativos abaixo
relacionados.
'1.2 O valor máximo global e de - R$ 25.670,00 (Vinte e Cinco Mil, Seiscêntos e Setenta
Reais).

ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

2. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
2.1 . O Wazo de entrega será de até 02 (dois) dias útêis, contados a partir da autorizaçáo de

fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao

licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

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

4. DA VALIDADE DOS PRODUTOS
4.1 . Pa,a os produtos cotados que tenham prazo de validade, o prazo remanescente a partir

da data de entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da
validade.

LOTE: 1

1 5628 Casco de botijão de gás, contendo 13
kg.

1 UN 158,00 158,00

2 430 Gás de cozinha, em botijão contendo
13 kg

175 UN 60,00 10.500,00

Gás de cozinha, em cilindro contendo
45 kg

54 UN 278.00 15.012,00J 540

TOTAL R$ 2s.670,00
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Pregão Presencial n'6/20í6 - SRP

ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 6/2016

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome.
PP62O1 6-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.êSI

Nova Santa Bárbara, Paraná-E -E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb. r
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Pregão Presencial n" 6/20'16 - SRP

ANEXO il

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 6/2016

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.EXE

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'6/20í6

ANEXO IV - INSTRUÇÓES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

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

para a digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome

PP62Oí6-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.ESI

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

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP62016-ANEXO2-ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.

Abra o arquivo PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no uotao ]

Lotes 
I 
p,odro:/s svç6 |

i ---8s;--- -l
eqriC'- 5i;; - *,"q,ilcp.itrn,t - - le'sajil.o.í

gçj
qrütà, í ú lúrro dc 2dE

l- ErFl,- tmissão de Proposla
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E localize o arquivo PP620í6_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.êSI.

Serão liberadas as opçóes para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Clique no botáo

Vai abrir a janela

@ Dados do lorecedor

Preencha os campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório

fl fiepreser*arte

l

Clique no botão

G;I

EnliLd.
Êd.tuâ Mübpôl d3 ltinã

Nr Ldôção E}ãcí.i,

I- m's l- ,m

@ o** ao1"no.a' Osi
qJrtà $ d. )dE o d.2úE Eq.4ilüE ftãnõ - M.!q,ÍrrE.Cm.h

ü

,' Imissão de Propostd !tr

DàdG bdft. . : 

-

Brnco A!a,Íi. Nc.rE Cirad. UF Ccrc

lrBrFoHA

Bl Ee!.6drür. fl;c*'r

lssss s.E- ls"§"i

r-ãF- laoema tr.Bg

E-trEd

ESPI-ÀXÁDA

Cilêde'
IBIFOHA

s-ss§9ss

31n1t2ÍtÍ

EMPFESA ÍESÍE

862ú-m

C.[/d
93-SS9-SSss-ss$sm

SI}§B pceé ihôdcí

a fítir lâ Júidr

liã-

Fo,'p,àsê..tr!..1-te c* h
IrIPJ' lBdi,ão Edêdd

íPBl l- iilr-

tr BRÂ9L

8no UF. CEP

l*l

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@n sb.or.gov.br - !4 l '. 
n sb.pt.aov. br
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Abrirá a ianela

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (') são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços.

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opçáo de cadastrar a marca e o preço unitário de

cada produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão Ú lngl* proposta

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta:

! E,uurpropos" I

|I r"*-

RG

s§s

Ír$-
CEP

Núnlro CoínC.m.íro

slB. SI9. S9.S9

üdd.'
Crdd. T àl

s.$:8,9§§
E{nil
repre$ír.Ítêê6gesdede cc.n. E

UF.

Ih-!

EFÊ'

Bno

a._ tr

QrrL Udd Udtáio

Nr Lit.ção Élqcíc!

l----ffiã r-----ã

PE o IotJô Loter !ül,llllo

255.üIIl F.bt 1

46.flm

Prá.tu.Iíúiird do ltiEí

2S.CUtr
a5_ml

mt vÁLwLA ãL 60n gl

(Ip SEBVIÇD DE }íÃO DE OERANAVTAIUFADO COFI

lI[D PAA

r.(m) uN

256_m
15.m

g Odd trapdà@ o.* ao t--ao
qrtà,íêldliod.2G

I ct'
E+ir..É 5i4.n'5 - * cq-idü'o.(cm.h

' tmissõo de PÍoposld f Er?
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Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

O arquivo foi gerado com sucesso!

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

"PP620'16_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar

em contato com o Depto de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8'100 ou no e-mail licitacao@nsb.or.oov.br

Propostô gíàvôdô em Cr\Proposta.esl !l!

ioK:

a
lnformatio n E

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb .ov.br
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NOVA SANTA BARBARA

Pregão Presencial n'6/2016 - SRP

PAPEL TIIUBRADO DA EMPRESA E COM O CARIII'IBO DE CNPJ
(Declareção a ser apresentada fora do enyelope)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÂO

Pregão Presêncial No 6/20í 6 - SRP

Prezados Senâores,'

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

portador da RG no....... e do CPF
no................,..... declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licita nsb r ov.br - www.nsb v.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentâda Íora do envelope)

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATORIA DE ENQUAORAIUENTO COMO MICROEÍI'IPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 6/20í 6 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

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

Complementar no í 23, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

AssinatuÍa
Empresa
Representânte Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.Dr.qov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIiiENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO TUENOR (ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 6/2016 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

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

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de í993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representânte Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-ma i I - I icitacaoíônsb.pr.soy.b[ - www.nsb.pr.gov.br
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Pregão Presencial n" 6/20í6 - SRP

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DEcLARAÇÃo oE TDoNEtDADE

Pregão Presêncial N" 6/2016 - SRP

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

CNPJ sob no ..,.................. .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregáo Presencial No 6/2016 -

SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Emprêsa
Rêprêsentante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAçAO DE FATOS |MPED|T|VOS

Pregão Presencial No 6/20í6 - SRP

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

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitaçáo instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial N'6/20í6 - SRP, sob
as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos
para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representantê Lêgal
Cargo
RG
CPF

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

31

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 8ó.250-000



PREFEITURA MUNICIPAL
62

NOVA SANTA BARBARA
Pregão Presencial n" 6/20í6 - SRP

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COi,l O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada Íore do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 6/20í6 - SRP

A empresa _, com sede na CNPJ n.o 

-,

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

. para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 6/20í6 - SRP, para registro de preços
para Aquisição de cascos de botijão e gás de cozinha, podendo formular lances,
negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certeme, inclusive interpor e desistir de
recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

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

c) Documento de ldentiÍicação;

e C.P.F. no

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.qov.br
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PAPEL TIÍIIBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 6/20í6 - SRP

_(nome da empresa) inscrita no CNPJ sob
ono-,porintermédiodeseUrepreSentantelegalo(a)Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participaçáo no processo licitatório Prêgão Presencial No 6/20í 6, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de FinanÇas,

Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cergo
RG

CPF

JJ
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ANEXO XIE

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.'
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 6/20í6 - PMNSB

O MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, R.G. ............................., inscrito no CPF
sob. o no doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as
Leis N" 10.520/02, N'8.666 de 2í106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal no 04112009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial No 6/20í6 - SRP, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para eventual Aquisição de cascos de botijão e
gás de cozinha, conforme especificado, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDAOEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada âs especificações, os preços,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO oBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual Aquisição
de cascos de botijão e gás de cozinha, conforme especiÍicado no ANEXO l, que integra o
Edital de Pregão Presencial No 6/20í6 - PMNSB, independentemente de transcrição. O

Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados dos licitantes
vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar licitação
especíÍica para adquirir de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de
condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei no

8.666/93, reafirmada no art. 70, do Oecreto no 6.906/03.

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçAO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

J+
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CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaçáo
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, prorrogável não superior a 12 (doze) meses, enquanto a proposta
continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os
demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666i93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03.
Durante o ptazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o
contraditório e a ampla defesa.

GLÁUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçáo:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando náo restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preÇo registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em Íunção da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitaçáo dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de '15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicaçáo das penalidades
previstas no edital, caso náo aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- nâo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste sê tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçáo técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- náo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
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pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAs oBRIGAçÔes oa BENEFICIÁRIA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no
Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular
(documentação obrigatória náo poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento.

Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se
verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que estejam em
desacordo com as especificações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à
entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o período
de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substitui-lo, quando o

mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o

Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, desde que os
danos causados não sejam de responsabilidade do Órgão Gerenciador; Sendo necessário o
encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Orgão
Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por
conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a Prefeitura. Para
os produtos cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescênte a partir da
data de entrega nâo poderá ser inÍerior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da
validade.

cLÁusuLA orrAVA - DAs oBRrcAÇóes oo MuNrcipro
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às
dependências da Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Presêncial
No 6/2016;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificaçôes constantes
no ANEXO L

CLAUSULA NONA- DA AUTORIZAÇÂO DE ENTREGA
A entrega do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão Gêrenciador. A emissão das autorizações de entrega, sua retificação ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
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O prazo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da autorizaÇão de
fornecimento emitido pela Prefeitura, caso a entrege não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao
licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

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

CLÁUSULA DÉcIi,IA SEGUNDA. Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a prestaçáo dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a
título de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de debitos junto aos órgãos citados,
a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do
banco, agência e o N'da conla bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Presencial n" 6/20í 6 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata
enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs coNDIcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega do objeto, de acordo com as especificações
constantes do presênte Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a entrega do objeto.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
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O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sançóes:

o Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administraçáo Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaçáo de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sançôes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sanções cabiveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçôes.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água,
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupçáo das vias de acesso
às mesmas,
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIÍÚA QUINTA - DO CONTRATO
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
16.2. Se o classificado para o item não apresentar situaçáo regular quando da emissáo da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
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licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicaçáo das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA sExTA - DAS DrSpOSrçOES FtNAtS
lntegram esta Ata, o edital do Prêgão Prêsêncial N'6/20í6 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente Íespectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos sêrão resolvidos com observância das disposiçóes constanles das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações perlinentes.

CúUSULA DÉCIMA sÉT|MA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,

será assinada pelos representantes das partes, Órgão GeÍenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

RG n' 4.039.382-0 SSP/PR

<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR. CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata
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concoRRÉt\cl N'&2016

a Conssio P@nr. d. LE
Éredd qE, :pó. .^rlú . v6Ílc.tao ü DDp.e ,rí.qLd. M
lE Tro ffiioEda I clÁ!i6eçi, fic@ | r8lDr. L.'. ol À
cíl9lu PETROCON CONSTRTIOR DF ODnÁS LTDÀ, loL &-
clrndr vd..íon .f, utr Ploposu no v.lôr slohal ó. Rl
I ll0 7óJ,71(m nilhlo. h2crbs. d.7 mil, srobs. 5*.nG c
.Go Éii. sGnr!. m cãbvG) cohuca ouú6,m qE d.n-
h ô Dlu il€ rrc 5 'cro, óa Gú conEdor ü.,a8 dr puhl'.aáo
dõE .d'bl, 166!ao d. hc'o(io drÀ Bn! m 'EFnro 

pÍÉao
l,ourôhô, . quhuí d.. ptuFrH'G qu. e lDr pr.Jud'c.dr

Ém 2l d. m1(o de 201ó
EIOI LUIZ PIEROZAX

PEridcnk da Com'aJo d. Lrcihçõ.I

PRETEITUR^ MT]}iICIPAL DE TRES
BARJIÁS DO PARÁNA

^\'tsos 
DE LlcrrÁcÀ()

PREclo PRflrNcr^r Y ro:orô

PREFEITURÁ MLNICIPAL DE NOVA ESPERÁNÇÂ
DO SIIDOESTE

Át rsos DE LtctÍ^cÃo
PRÍcio PREsrN.r^L :i, re,!oró

O MUNICIPIO DE NOVÀ ÊsPÊRÀNÇA DO SUDOtssTq
Êr.do do P.rr4 F!§ tunJiq & úft o púl'Lro 

'nlm, 'llsbn. C:,I?J Vl $t u'cJ r39:39 mI.12, coE r.d. D À!a'd.IEu.
çu. ito.6h ú cü.d. d. Noh EJÊãr{: do Sud€r.. 6Ed. ô
Pdú. rm. púbhco 

'tE .o dir ÍI4tl4r0l6. n 09 m- m cndd.r.
E'ru lllc,ooro, dl'zn ssa. & PREG^O PRESENCLÀL, dB-
ru:dô i Áqni!çro dê 6nbsdv.l (ólo drel mú . slq g,-
úhni cômm ê ctml) pm y.i.uloi, m{quiE . c.mriMs do
Mú('D'o d. !,iJv. lrFbrr d. sud,Et. Fq:d. do P&..1, d.
l'!'L,iÀo nN M.rc, p?r{. . Ln'q
ú eltfik L.'q{&. e.dao tu ô Edí:l u ed. ú Fhí.rM
Mun'cD.L rib z Av.D& I!re. ?50. c.nh, Novr F4.i.§: &
sua& ., lz & kgrEd: : xruj.rE d! 03bo0Dr ir
llLrobs hlrB. Í,8 llh]Osr i) l_hl06a dúÍraaê p.lo
Fônaru' (,th, rqe I l« ou Flo .nó.r.{o .l?bóüú hcú.r(ao-
vÉp.ãtr d6u'leí. F.gov br

rRÉclo PRfsEi\ct^L \, 2o,2oló

o MUNTC|PTO DE XO\'Á t§PrR^XÇÂ DO SLrmL§TÊ,
L*& ô Pmu Fetlhoic, d. dGno Dúl'.o 'nho. ln'mb
no CNIrÀff sb n'95.539.2&9,m01.11, com !d. n. Àvoidr ku-
íu, rt0, mEo, u rd:i. d.liova E3Fuç. do Sudd,.nadó dó
P'6i rotu públ'.o qG no dir 05r'o4/101ó, à! (]90o. no.nd.Írço
..im mcEúudo. E.luri Étl.o d. PR€G^o PÂESENCL{L. &}
rD o . Áqutrç.i. rk UD re!rd!,ô H'd.,úg m\À Àm d.
Frhíqao:01ô. PE ú MuErpro d. Nor. t-Ee.\r dô Surl'ÉE.
Esb',l do Pzaú. Coníoft t$a',ic-ô., Ti.ns 

^FiÀ 
m Eú-

trl & liciEçà. trpo Mú F.§o - Uiú.o. Oi úrqcsdc o
parDr ú pEÍntc I'c'Efio. porl?rL Êm o Ed'hl !.d. ú
Pr.r.'M vúr,Drl, !b 1 ÀL.n'ü lrl4. 7t0, <n!o, Novr Fr-
D.EiEr d. SudÉr.. P/rui d. iflúô. ErE Íer <,! 03h0otu
r llhloí hoN . dr llb3firú s lrú0,r4 DÍonruíàE p.lo
FonoFu; (1ól 35{ó-llr.r ou Flo .nda.{. .16ó0@ lrír:der}
YâT.rúed6udei'. FgortÍ

Nô\1trp:Ensr do §u<lús., 17d. m(o Jc:016.
]ÀIR SIANGE

PÍêfc o

PREFEITTjRÁ MUi-ICIP^L DE NOIâ
SÂNTA BÂRAARÁ

A§lso Df, LlcÍ^cÂo
PRrcÀo rRflf,r.icl^r- Y 610rô - sRP

Oht.b. R{iso & prcç6 prE cvrrúl .quí§ao d. ca6 dc

Tlr. Múor pEso. rd rtfu
n6.h'mnb d6 Ínt.hp6 

^E§ 
r'hlom,n &du03Oa?016.

l.'cú do PEcao rrr103^).?016. t r.HnDr
Pr.Ío mÂmo. RS 25.ú'70,00 (unr .ro m'l Éffit! . dsú
lníom4õcs Compl.ícnl.6: pdl.rao s obuda cm boiáno &
.rpcdiüE u PrcÍ.iM Muiciprl d. Novr SüE Blórq s,o I Ru
wrlÊ.dõ Airmóun .k MoÉ n' l]A p.lo aoB' 4l-12ó6llm, por
Emrl Lcrlfr4sbp.goÍk a Élô nr. ffiúbpí3ôvbr

:_or: Smb B.Àm.ll d. roao d. 1016
faaro IT|\RTQUE cí)MÊs

PrBero

^ 
DREFEITrJR-^ DE REALEZÀ EUdO d' P@i, bd

públL@ e pd @úÉl@b iLs inGÉdos qE Íri Élú Li
ob(aó, É eEuG oôi:li&d. . ctEkür6'

MODÁLIDÁDE PRTÚAO LLETRÔM(O Y I2,/2OIô .
pRocEsso LIcÍ^TôRro 171016,Trpo yA.-oR pREÇo mR
LOTE.

OBJETO AquE,çir d. C{mpú:/rorr . T.blú Efc6es

^IERTUR^ 
DÀS PROPOSTÂS Dú ll & Àbnl d. 2016,

sEssÀo DE DrsPtrIA. . o'r Il & Àhnt d.2016, À

FOtn ÂLrz^çÀo DE coNsuLT^s: o Rfmd..d'br !.-
d.ri F obridô JUb D §dor de Liciu4ôcs dd MDicipio d. tdtd4
. pe do dB 2l d. M.iço d.2016, dsnE o hdÍio d..rp.dldÉ
d. PEr.ru., .oÍé! d. sl,crueo vir .ün' lrokr@rale
a Pl gor bÍ e dftr,mDc !o ,E do BNo Do B@'l

SISTLM^ tLITRO\{ICO' .-lt'Eà6 do Bro do Bn-

RIfERINCLA DE TEVPO l,oánd 'L B6ir'r ' Of

PREFEJTURI. ML'NICIPÂL DE REÀLTZÁ

^rlso 
DE LtctT^c^o

Pnl:c^o Er rrnôNrco N'rrr.rô

PRETEITTJRÂ MUNICIPÁL DE SÁLGADO FILHO

Rola 2l d. mlso dc 2016

SÀo Jd5é dor P'nhar. l0 d. m4o Jc:016
PAULO CES^R M,\C\]]SKEI

S.c(imo Murcip.l dc Rccrs l!r:kf. s c
Lrc 4à.5

RICURSOS. Cmhro d. tê!as. n'310]'r9A0lt - M^P

^ 
PI.í.iNã Mú,c,D:t d. Sís.dô Fdhô -Pr, rní a ú-

ElK:ls qu. Íri Erhzr.o dE 06 d. ÀhÍ'l dô 2016, às o8lt{rcrírll
r ú.nm d: hcrEçrô M bod:rihó. PE3t PÉ*i:L lfu pí.(.
por ITEM, qu rm por obJ@ AqunÉo & E mtn .!'laL N{,
ró ka d. Fs úroi pe .r..dd ! s6ltr. Mun'c'Fl &

^3ndl@, 
PÉuôi . McD Arbmt dd. NiciD,o.

D.t pm .nft3r úxlftro. . dôs ávêl,opêr pEp.s ê
h,b,loçto: 06 d. 

^bnl 
d. 2016. ar o3Min'n

Le:l dr sl'2.4& d. srto ptbl'cr d. pEsao Srl, d.
LE'nçó.r siür:dr M Ru FIúm FleEo Ár1&. í' 50. C6h,

crôd. {k Snlrd. F,lho . PL
ÉóEr u inqn I 'l§r.6ç0 ôs 

'nryÉedor 
E D,v'úo d.

LrcibfÀB, m mm .ú.rôçn. Ebrúolo d. ctirzdz: D.xo ú Edi-
El. lníoml{õd @hglchcnG l!l.f@! (a6)r!6+lz0l

PRECÁO PÂFjE^Cl^L \. 2t '1!ló

Àvlsos DÉ LrcrT^çÁo
PREGÀO PRESEI§CIAL :I' II/2OTó

RECURSOS Cohro d. R.psc n" 3l3l?6,?015 - MDÂ

^ 
lEf.,6 Mltrlp.l d. S.kzrô F ho -PÍ.. .rs B r-

bé!.dar qu. fri rúlitu m ôr 0ó d. abnl d. 2016, ii I 0hl5mi4
t ú.Áuu dã lÊibçio nr modrlibd. Pr8aô PMi.l ldor pr.çô
por ITE[{. qu. r.m ÍDÍ objtu,{qüsiÉ. d. um hroÍ rllí.oL nob,
z.o La .k pnN mvos, p.B .r..d.Í . SEtui1 Muiciprl &
Â3rcdrr PÉrl,E . M.io ÁDbEnr déE úEtipio

D& pu .nEfr dclmb . d6 dv.lq.r For6E .
h.b,lúçào'06 d. 

^b.il 
& 1016. ü loilrnr

rel d. olu:air ü E & p{bl'a do pElao srh d.
LÉtr.çô.E s@d. M nu Fl6m flwô Árq, r' 50. Cd@,
M c'ü.k d. S.l3.do F Ihô - PR.

EÀÉl u i,Ggn: à ÀsDo.rló doe trcrúdo. u Dvr!õ d.
LÉ'oçn6, e r.5no ôid.Ír4o. Pdeolo dc Eurrl ücro & Edi-
bl. lrídbrçaê @hpl.úta El.fe6 (,16)1564-120:

salgâô F'lho_ 13 dê r§o dc 1016
VOLDENEI MÂTANA

PEge'o

O Meicipio <k rú BaIE do P|roi rom púhlico qE frl
Ehr, ! 04.]0 lffi & dn (}6 d. rh.l .,.201ú, M, sê &
PErdtE MúiiFl d. Íê! Bffi ilo P.E!j. 

^raid. 
Brur lr5,

Prcgro PlMrl. Dpo Mffi PrÍ! Utr"á.o, . pcç6 lüor . en
Érúr.. i ,{usrrlo & .{urFMr6 p.d U.d.d6 d. 

^knÉoPnd'r dô Mútrip'o. dô PbgrN d. Qul'fi.a.o di Ád.Ào
Pnmln i S.údc - 

^PSUS, 
cô (rlm E5luçao dc E5Edo d. Srílc

& PrÀrl D'604 201J, ,i. rod{, ce o Árcxo L{ À inrcsB do
Drllrtrdo ria Fnír rd óti'! jub : Diú!r. d. ComFs
déq PEÍ.M M Aetudr BÉrl, 245, m b.trft dâr 3 l0 n ll l0
. d.r ll ]O À 17.m. i pmr do dr 21 0l 16 d. e.grbd.. -rb G'
q p.lo íG 9wÉü.m prsovt hÍqh.çô.s Flo tl.Íon.45
1215 12t2.

Elt doM.Db po<,. sr váÍcro no End.{o.l.tó co hrq,r/yl}.ngqbtÉdrrEt
É!o .'ír8o 00012016ô121m 173

Docuhcãb §iEd. d't'ÉLsm. ú,fom MP .r 2.2fi!2 óc 2403,?001, qk 6uu r
I!Êá4@@ & Chrvê Pübhc{ BÚle'n - ICP.BE'].
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Poder

Executivo

IMPRENSA OFICLAL -
t l n'660, dê 02 dê ebril d.2013.
Res9oosárcl pelâ edlÉo ê

eaffiotMôtút- frfu PrÚ.,,,ço

- D..rcto Í{i oo/2ott.

DISPENSA DE tT N. 1J20't 6

De acordo com o procedimento admrnistÍaüvo instaurado pelo Municipio de Nova Santa Bárbara, objeto do protocolo n0 í2/2016, referente ao processo

de dispensa de licitaÉo, para Aquisição dê Medicamenlos lnjetávêis e llâtêÍial de Enfermagem, coníorme solicitaÉo Íeita pela SecÍetaria Municipal de Saúde,
e sendo atendidas as nornas legais pertinentes e na foma dos artigos 24 e 26 da lei 8666/93 e posteriores alteraFes, cáracteriza-se a referida dispensa de
licitaÉ0.

Nova Santa BáÍbaE PR,2 $n016

ClaudemiÍ Valé o
PREFEITO I\,IUNICIPAL

I - Atoc do PodêÍ Executlvo

AVISO DE LICITAÇÀO
PREGÃo PRESENCIAL N.6f2016 - sRP

obieto: Registo dê preços para evenlual aquisição de cascos de botijáo o gàs de cozinha

Tipo; Menor preço, poí item.

Recebimento dos Envelopes Até às'l3h30min. do dia 08i04/2016

lnicio do Pregão: Dia 08/0,í/2016, às 14h00min.

Preço màximo: Rg 25.670,00 (vinte cinco milseiscsntos e setenta reais).

hl9ltrigglslg 9d{Êf: podeÍão ser obtidas em horáÍio de expediente na Preíeitura Municipâlde Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walftedo Bittencourt de

[,loraes no 222, pêlo Íone: 43-3266€100, por Email; licitacâo@nsb.or.oov.br ou pelo site www.nsb.Dr.qov.br

Nova Santâ Bárbara, 2'1103/20'16

Fabio HênÍique Gomes
Prêgoeiro

PoÍtaria n'01í2015

_ Avtso DE LtctrAcÃo
PREGAO PRESETICIAL N' 7/20,16 - SRP

objeto: Contretação d6 êmpresa especializâda em organizeção e produçáo d€ eventos para lêalizaçáo das festividades do aniversário do município de

Nova Santa Báôara,

Tipo: Menor preço, por lote.

Recebimento dos Envelopes: Até às 13h30min. do die 07/042016

lnicio do Pregão: Dia 07/0,U2016, às 14h00min.

Preço máximo: R$ 35.000,00 Orinta e cinco mil reals)

hl9E3§9§ SDlilS§. poderão ser obtidas em hoério de expediente na Preíeitura Municipalde Nova Santa Báóara, silo à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes no 222, pelo fone: 43-3266-8'!00, por Email: licitacao@nsb.or.aov.br ou pelo site www.nsb.or.oov.br

Nova Sanla BáÍbara. 21103/2016.

Febio Hênrique Gomes
PregoeiÍo

Portaia n'015/20'15

Diário OÍiciel Eletrônico do Municipio de Nova Santâ BáÍbara
Rua:Waíredo Bittencourl de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (13) 326&4100
E-mail: diarioollcial@nsb pr.gov.br

wv/w nsb.pí.gov.br

Oeuruôlo assnado poí Cen,í€do
Digial - Novâ Sântá BáóãÉ PreÍe urâ I'lun'opál
9556108000016o-AC SERqSA Sua dur€nt cidade e

8aêntd. désdê qu. vrsu.liádo aúavíi do s te

Santâ Bárbara, Parâná TeÍça+eira, 22 de Março de3 - Nova ro ô.

1.'

I

., --;,.-.. .. ; ... . .: .:1.
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unicipal de
lárbara - PR
rí.ote .o Contfrlo n'0l2lil0l4.
rln'í4Ir0í4.
NTÂ 8ÁRBARÀ pe35@ Mdi(a ós
sob o n' 95.561.080/000í60. coín

tloncDurl da Mo..a.. 222 nâaL ato
rnidpâ|, Sí Cl, d.mf VdéÍlo . a
)RA DE BENEFICIOS LIDA. EPP.
01-77, coíh sedo na AvêÍÍda BÉ$1,
rtro, Foz do lguâçi/PR, nêslô âto,
Eaki,
mênsâl d€ vãl8-âlimantáÉo. para
'om âBlâbol.cim6nlo. comarcLür
, eçolJgue, p€ixãdã, hoflimercrdo. '
s s slÍrilâíê5).
rmesês. ou sêja, até 2303/2017.
OlivêiÍe M5ÍtnE P..Bir., OÀBPR n'

E ADlTlvo: ZII034Q19

;Ão É aoJuDrcaçÃo
,L N. O3nOÍ4. SRP
b mâÍço (03) do .no d€ doli mll e
ClaudemjrVEléÍb. PrêÍêilo Munlcigol,
, HOMOLOGO o pÍD..(,'uDenb da
deslinádo Eo regilEo do pÍ€çôc PâÍa

slizâde pat pÍ6stâçáo de 6alviFo tle
públice do Municlpio de Nova SanE
lsenlou meÍroí píDposte. sêítdo êle:
:Ão PÚsLIcA - ME, cxPJ
37.250,00 (tdntá o 3rto ml (hEafilaa
5çào n6le paoaêdrd8 prodrr!5 laua

dos ss pÍEscÍ\$esl€96ispêírin nEs
?r!t ilo f,uniclp.l

s fuÍrdârÉnEc. EspÊo'ficanEírtâ para oceda rllnêa
1' doaubiarn í 7.1 , c í*rrac d€vEão c6i- a@rIonhatfÉ & dtalào ô
tÉlhírâfa.

17.5 Oô Íoor.sEHdposto3quà hào 8a ídlíalleÉFcifcaítGnb G
ovrntos ap.azadoÉou lnbíposh6 íúado pÍaro ôltabd€ddo n6§te
Edltâl nào §.rào ap.Edados.

Art ? Os Ccdsnos d€ quesE€s íaáfe (ü§poíllrr*r Frâ (furrí{od. a
pâÍtrddb 2íÀ3120Í 6 à5 23à5SrÍún & d8 2/í032016.

Aí. 3' E§c Edilrl ênüe 6m vigoí nà &tâ dê auo pub[caÉo, íEvqads6 a
di6por$çõosco.rÉÍiai tlovasá âBârbare,zl dãrÍl8rçodêm16.-

Claud.mlÍ Vrlórlo . ffilto lurlclp.t

avtso oE ucmÇÀo- pREGÀorREsE{ctÂLr.!,2or6 - sRp
ObÍ€b: F.eglslrD ó6 pí€ç8 fÉrâ avàti!í âqoUçro ac crsêÉd. bdiú, o

0á!d.Énnà8.
Tlpo: [bÍio. prEçD. poí itÉn
tucebiÍnenlo doeF-nvlropos: Atá á. í 3à$íú. doiüa @rD4/2(n 6-
lnldodo PÍegáo: DÍa08 NI2Oí6, à.'t4hooír{n.
PÍêço márÍno: Rll 25.670,@ (vilta dírco ÍÍit ÉiaasÍÍ,06 o lstgÍrtâ ÍeeE).
hfuímâçó6! Co.ÍDle.rÉÍídEs Dod€aão af obüdaa eín horáab dâ

oe€diá o nr t ÍElbôrÍ. MrrkjFl dc t{o\ra S.hül B&b.ra. §lX, à Ruá
WblÍrdo Bltt n oud dc iloraêr Ír'22a pó tdE: 4!3268{í00, por EÍÍâil:
liálEro@!!à&@úEou p€bsibw,EE DGed.tr

No\rà Sânu BárberÀ 2lro3riDt6.
F.blo H.nrlqu. Goll|.! - PÍrío.lio. Po.Elâ n' 0í5120Í5

avrso DE ucÍTAçÃo pREcÂo pREaELcr.al N. r,:10í6 . sRp
Obiob: Co.rlEb{áo do aíip.ras o6FddEda 6íir o.lEhizesáo 6

píEduÉo ft á,8.rlDs p6râ íEdüdo a}â3 l6/tadB do eÍtivs!áíb do
r rnidpb d€ Novâ Sântâ 6árb€.a.

Ipol MoioÍ pÍoço, poÍ loto.
R...&rÉnto dc Env.lop6: Aó à.13h:,mn. ó dtâ 07r l:0í6-
lÍti.i, t o PrÊgão: Diâ 0z0af20í 6. à. í4hffiÍr.
PÍr9o nÉiÍÍE: Rl 35.000,m GriÍle . .üE rEeb)
lnÍoírmçõ66 Coíípl€meírtar€a: @iÍão aaí otdd6 ôm tD.áÍio dô

êxpodiênto nâ PrêíoiEíe Mun(jpal d6 No!â Sânt Báôàre, ito à Ruâ
W.líÍrdo Eüêncoun do rrbí.o3 n'222. pêb ftíô: ,13.32€êAí m, po. Enaí:
lid@OE!,!í,!o|ík or Pob §têwr$r.rs or gov.k

Now S€nlâ Báô6r., 21O3/2016-
Fâblo H.ndqú. GoÍÍea - PEgo.tro . PortâÍi. n' 0í |lilo'l 3

ERNATA
En vinrte de .no de digil@ m êíaEto í' l€rÍÍlo Edúro. Rgbí€íÍá e

Contrato n' 03.2015, PÍocssso do hrxigtuilÍr€de no m 1lml5, puhliú tp
JoírdAOffi R€g,o.rsrde WWb, 6üfu n' 12U, dt &b th
2&O2ml6:

oNoE sE LÊ:
\álor do Àditivo: Rl 5.991r,m (anro Íúl Írot/6aênhô o mventa € novD

lrâ16).
t.ErAsE:
!'aLí do Aditir/g: Rl 5.990,00 (rinço íÉ norlcaÍrto6ô novonb Íêái6).

rRÂTO DA ATA DÉ REGISÍRO OE '
rÉrÍÍE ao PREGÀo PRESE ctal-
- PnNSB I

llica,
0/0912016.
DO ASFALTO OISTRIBUIOORA,

SFALTO LTDA CNPJ lob n.,

EXTRATO DAATA DE REqlsTRO DE PREçO XJ í2016- P NSB
REFEREME ao pREGÃo pRESE{ctÂL tF t/2orG - pxNsB

OBJErO - CoÍrffiÉo dê âÍl?íÉá e.pgdafde parà FÊ6raÉo dã
Eníço6 de mànutênÉo (h6 po.rtos d6 tuÍin çe púUlce do Muíddpb ds
tlova Sântâ BtraÍã.

VALIDÂDEDAATT':0€24J8,2018á2303,:lOí7. .

BENEFICTAR|A oÀ ATA TERRA VERI,ETHA ILUMINÂÇÂo PUsUcâ
LTD^-ME. CNPJsobn.. rO.7or.53r/!(ní65

RESPONSAVEL JURIOICO: Aigú'ta OÍ\€ir. t âÍtirlB P.Í!iÍã, OÂEPR n'
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PREFEITURA MUNICIPAL ?6

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE RET]NIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N' I E N" 2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 6/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
N.o 06,ti20t5

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes n" I e

no 2. contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 612016 -

(PMNSB) - Registro de preços para eventual aquisição
de cascos de botijão e gás de cozinha.

Aos 8 (oito) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 14:00 horas no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Brírbara, à Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, no

222. Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do

Pregoeiro Sr. Emmanuel E. Nunes Morgado, RG n" 8.023.240-3 SSP/PR, e os membros da equipe

de apoio, Sr. Zacarias de Abreu Gonçalves, RG n' 2.254.409-8 SSP/PR e a Srta. Maria José

Rezende, RG n" 9.170.714-4 SSP/PR, designados pela Portaria n" 015/2015, para proceder a

abertura e julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessada na execução

do objeto do Pregão Presencial n' 612016 - destinado ao registro de preços para eventual

aquisição de cascos de botijão e giís de coziúa. AbeÍa a sessão o Senhor pregoeiro informou que

nenhuma empresa se credenciou para o certame. Diante disso, o Pregoeiro resolveu dar como

DESERTA a presente licitação, informando que novo procedimento será realizado para se tentar a

referida contratação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Maria Jose Rezende. lavrei a

presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de

licitação e demais presentes.

Emmanuel E. Nunes Morgado
Pregoeiro

.'.1
, tn., \ t,

Maria José Rezei'de
Êquipe de apoio

(]..Wr-
Ztcarias de Abreq Gànçalves-\)

Equipe-iíapoio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0xxa3) 326ô-8100 C.N P.J. 95 5ó1.0t0/0001-60
E-ínail: IqIAçAE@!§D.pI49!LD! Nova Santa Bárbara - Paraná
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE L|C|TAÇÃO - PREGÃO PRESENCTAL No 6/20í6 - SRp

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 08 (oito) de abril de 2016, às 14

horas, no prédio da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo

Bittencourt de Moraes, n'222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessáo

pública, realizou-se o julgamento da proposta e abertura da documentação apresentada

na licitaçáo na modalidade Pregão Presencial no 6/20í6, que tem por objeto o registro

de preços para eventual aquisiçáo de cascos de botijão e gás de cozinha. Aberta a

sessão o Senhor pregoeiro informou que nenhuma empresa se credenciou para o

cerlame. Diante disso, o Pregoeiro resolveu dar como DESERTA a presente licitação,

informando que novo procedimento será realizado para se tentar a referida contratação.

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

Nova Santa Bárbara, 0810412016

l<:
I /. 'it t

M^,i^1al';kh"Wt
Setor de Licitafões

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 7R
Av. Walter Guimarães dâ Costa no 512, FonetFax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.56i.O8O/OOO1 .60

E.mail: omnsh@onda-clm.br - Nova Santa BáÍbare - paíaná

Origem: Depto. Jurídico;

Destino: Prefeito Municipal.

PARECER IURiptCO:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico datado de 08 de Abril de 2.0L6, visando emissão de parecer

sob os aspectos de legalidade do processo de licitação Pregão Presencial ne

006/2076 que tem por obieto o registro de preço para eventual aquisição de

cascos de botijão e gás de cozinha, conforme solicitação da mesma, passo a tecer os

seguintes comentários.

Obserua-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais preüstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei

ns 8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado

causa.

0 processo passou pelo jurÍdico para análise da

modalidade licitatória e diante da informação de que o processo se destinava ao

registro de preço para eventual aquisição de cascos de botijão e gás de cozinha e

sempre para garantir maior competitividade, publicidade e transparência e

obedecendo a orientação do Tribunal de Contas da União e do Estado do Paraná,

houve a elaboração do edital convocatório, seguindo a modalidade sugerida por

esse departamento iurídico de pregão presencial.

Verifica-se que o edital foi devÍdamente

publicado junto ao órgão oficial do Município e no Diário Oficial da União e no dia

22 de março de 2.016, cumprindo-se desta forma o que determina art.2l da Lei ne

8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no mínimo 08 (oito) dias para disputa no

sistema presencial marcado para 08 de Abril de 2.016, onde constatou-se que

nenhuma empresa se credenciou para participar do certame presencial iunto ao

pregoeiro e equipe de apoio.

Desta forma, o referido processo foi dado como

DESERTO, pelo que deverá ser aberto novo procedimento licitatório, uma vez que

Rua WallHo Bittêncoun Moraos, 222 . Foner'Fâr (0Ã43)326ô.8100 - E-mail: !a!§U@!5hg.8orak _ Nova Sânta BáÍbaE - Paraná



PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, FonelFax l0/.3» 2e1222 - CNPJ N." 95.561.080/000150

Ejnail: p$ltu@oldêçoEbr. Nova Sanla Bárbara - Paraná

não há motivo plausível para realizar alterações no edital licitatório como também

nos valores constantes do edital, motivo em que, solicitamos a repetição do

certame.

Até o presente momento não há informação da

Comissão Permanente de Licitação da interposição de recursos administrativos ou

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

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

É o parecer, S.M.l.

Nova Santa Bárbara, 11 de abril 2.016

s Pereira
ne 48. 7

Ruâ Walfuo Bjnencourt Moíaes, 222 - Fone/Far (0u43)326&AtOO - E-mail: ppnsb@nsb.or sov br - Nove Senla Báôara _ pâraná



PREFEITURA IÚUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA 79

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO - REGTSTRO DE PREÇOS

0 ELETRÔNICO O(i PRESENCIAL

N. b , eolb
NO especrnêÃeÃo DOC oBs.

1 Ca ado rocesso otí
2 OfÍcio da secretaria solicitando ok
3 Licita o à Contabilidade Pedido de dota ík
4 Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotação) ok
5 Licitação ao Jurídico (Ped ido de Parecer) ÔK
o Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) O/'
7 Autorização do Prefeito para abertura rxI Portaria nomeaÉo da Comissáo de Licitação/ Portaria

nomeaÉo da Comissão de Pregão
u(

I Resumo do Edital &
10 Parecer Jurídico (Edital) x
1',! Edital completo oK
12 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

oK

13 Publicação Mural de Licitação (TCE) ot1
14 Documentos de Credenciamento
15 Propostas de PreÇo
16 Documentos de habilitaÇão
17 Ata de abertura e julgamento ak
18 Proposta final das empresas vencedoras
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) r)K
20 Parecer Jurídico (Julgamento) O(
21 LicitaÇão ao Prefeito (Homologação)
22 Homologação do Prefeito
23 Publicação da Homologaçáo (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico)
24 Ata de Registro de PreÇos
25 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

Regional/ Diário Oficial do Município)
26 Se houver aditivo:

26.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo
27 Se o aditivo for de preço:

27.1 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão).
27.2 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotação)
28 Termo aditivo
29 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/

Diário Oficial do Município)

Rua walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, Centso, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa

BfubarÀ Paraná- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.pr.eov.br


