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PREFEITURA IVIUN ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA

ffiffi.RêNftG@MgG
Processo Administrativo n." 2812020

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
0410612020 às 08h30min do dia 1810612020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h31min às 08h59min
do dia 1810612020.
rNícro DA sESSÃo DE DlspurA DE pREÇos: às
09h00min. do dia 1810612020.
LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link
licitações"

DOrAÇÃO:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
00í - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2791;
2795;2796.

Rua WalÍredo BittencouÍt de Moraes, 222, Telefone - 43.32ô6-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

0 0

E-mail: licitacao'ri nrh.Dr. o..br - Nova Santa Bii'rbara - Paraná

'i

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo Van, para
Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR rUÁXltVtO: R$ 1S1.290,00 (cento e oitenta e um mil,
duzentos e noventa reais), sendo R$ 19.790,00 (dezenove
mil, setecentos e noventa reais) de contrapartida do [t/unicÍpio e

R$ 161.500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais),
do SEDU/PA]Ií - Fundo Perdido.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DE: Secretaria Municipalde Saúde No 11412020

DATA:27105120

Conforme Autorizaçáo do SEDU em anexo.

Atenciosamente,

Mic hele res De Jesus
Secretária Municipal de Saúde

n
?r a5 zà16

ta Data
Recebido por:

E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
080/0001-60Rúâ Walter Guimarães dâ Costa no 512, E(43.266.8100) CNPJ no 95.561

GORRESPONDÊNCIA INTERNA

PARA: Secretaria de Administração

ASSUNTOI Abertura de licitação para aquisição de veículo

Mediante autorizaçáo desta Secretaria Municipal, venho por meio desta
solicitar a Vossa Senhoria abertura de processo licitatórios referente ao Projeto No 25 do
programa 25 e convênio SAM 22712020, de acordo com as características, para aquisiçáo
de 01 (um) VEÍCULO TIPO VAN, com potência mínima de í25 CV, capacidade de
passageiros sentados 16 (15 passageiros + I motorista) e demais características técnicas
constantes no MODELO 07.

I
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{$ft SAM
Siste mo de Aco mpa n h o m ento
e Monitoromento de projetos

Autorização para Licitação
PARâ ACIDADE

iiunlcÍpio : Nova Santa Báóarà
Assoclação : ÂMUNoP

Etapa : ooo5/2020

Escritório Regional : Escritório Regional de Londrina

No Prolêto : 25
Descrlção : Lotê I - Aquisição de Veiçulo sendo: Lote I - 0l (um) VEICULO TIPO VAN, com

potência mínima dc 125 CV, capaçidado dc passageiros scntados 16 (15 passag€iros + I
motorista) e deurais caractedsticas téc cas cotrstaotes tro MODELO 07,

Modalldade : Pregao

No do Convênio :

Valor Vlabilizado : R$ l8l.29o,oo

Local do ObJêto : Lote : I :> Mutricípio de Sdrta BtubarÀ - PR.

lndicadores : Lote : I ==> Equipametrto 1,00 unid -
ObJeto : Lote : I :> Aquisição de veiçulo setrdo: Lote I - 0l (um) VEÍCULO TIPO vAN, com

potênçia mínioa dc 125 CV, capacidadc de pasageiros sentados 16 (15 passâgeiros + I
motorista) c de6Àis caraçrerísúças técniças coÀstatrtes oo MODELO 07. *

I
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ü[ SAM I

Si stema de Acom pa nho mento
e Monitoramento de proJetos

Autorlzação para Llcltação
PanãllectDaoe

líunlcÍpio : Novr SrDts Báóata
V.lor Vlab.: Rl 181290,00

N'Prol8to: 25 Lolê: I

Autorizo o inÍcio dos procêdimentos licitatórios do Proreto dê acordo com as
caraclerístlces âcima descritâs.

Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atlvidades
ligadas à contrataÉo, execução, ÍiscalizâÉo e rêcebimento do Projeto em questilo,
deveráo.seguir as normas 6 orientaçôês prescritas nâ legislaÉo vigente.

E vededa a alteíaçáo do presente edital, bem como a inclusào de anexo ou
adendo sem prévia autorizâÉo formal da Diretorta Executiva do PARANACIDADE, sob
pêna de nulidede do procedimento licitrtório, além das penalidades legais.

Aiertamos que :

a ) Deverá ser observado o contido na Lei Complêmentar no 101, do 4 d6 maio de 2000
( Lei dê Responsabilidade Fiscal ), pare efêüvaÉo dos atos ora autorizados e, também,
que est6 lote tem um valor total viabilizado de RS 18t.290,00, com a s€guinte
composiÉo Íinanceirâ: Contrapartida Municipal: R$19.790,00; montantê do SEDU/PAM -
Fundo Perdido: R$1 61.500,00;
b ) Para a publlcação do edltsl deverá 3or obodeclda r ln3trução Noímetlva
no 00ü20í í do PARAIACIDADE de O4/O4r20í í, em anexo.

A publicâção deverá ser feita imediatamente.

Cúnnba , 25105t2020

Carlos Ma33â
do

João oa
Secretário de óano

Paraná
JÍ

I
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10 PLAN
227

1. DADOS CADASTRAIS
C.N,P.]/M.F

PREFÊITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 95.561.080 0001-60

ERIC KONDO
CÉP

RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAE < ,), PR ,86250-000 I ($) 3266-7222

2. CONCEDENTE
rc.N.P..l/11.F

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obíôs públrcas - SEDU 7 6.416.9

'_B]jlaçL!:o_it sllolle liaqpos-sll- 20 andaí, se!! @ledu. p.I€ov. br

0001-42

CURITlBA PR 80530-913 4t 3250-7244

OUTROS PARTICIPES

_sEBVrç9 SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE

_E. lecy qouleilo dS!9I!,p9§,9!_?9_9!!9

CURITÍBA

01.450.804 0001- 55

., Centro Cívico a râ nacidad e ranacrdadê.or .br
U.F. r CÊP,PR 80530-913 (41) 3350- 3300

3: DqSCBTQCO DO PRO.]ETO

EQUIPAMÊNTOS / VEICULO PARA À SAUDE
ioer't'ca<;,,r, i,rqeto

Per;odo de Execução

: OilOS/2oz0 - t6 10/ 2020

Aqursrção de veículo sendo: Lote I - Or (um) VEiCUIO Tlf€ vAN, com potêncra mínima de 125 CV, capacidade de
passâgeiros sentados 16 (15 passageiros + 1 motoristã) e demais aaÍacterísticas tecnicas constantês no MODELO 07

7i4

Â5sl,rai,o di.lllarmente por Erl< xondo em l5iO5/2020 11:52. ,oâo CâÍtos OÉeqa em l8/05/2020 16:47. lns€Íido ao protocalo !6.366,3?4-d poí: lÍi( Íondo em:

i5t05ili.j+ I I 5C D§.umenlê agsinadc 4os tê.nrc5 do ãn. l8 do DÊ(reic €stãdual 5l8ql2ol6 À a{rtenti.rd3de deste documento podê seí vàlrdada nâ €ndêíêCú

https://wr*w.epÍoto(olo.pÍ.gov.brrrpiweb/vôlidôrA5sinâtura.ds coi, e có4i9o: 586í5ae3839S.(81b2d0cê7414r3d5âê.

TRABALHO DEFINITIVO
2020 sIT -44661
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DocúmenLo i 2272020_novasantabaúa?a_lplanoaletlàbalho.pdf -

AssinÀdo d;9;talmentê por: Ed. fondo êm 15/05/2020 11:52, rono Ca.los O.têga em 1A10512020 16.a7 -

lnseÍido ôo protocolo 15.366,32+4 poÍ: Eric Xondo em: 15/05/2020 1l:50.

Doaumento assi!1ado t)os teírnos do a+. 18 do Decrêto Êslacuàl 5389/2016

A alrtenlic;dade deste do(umentc pode seÍ vãlidadà no endereço:
https://yrww,eprotocolo.pr.gov.br/5piwêb/valldârAsslnatura.do com o código:
586f 5ae38395(.8lb2dO.ê7414a3d54ê.

I
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Extrato Ano
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Ít

DIOE-PR ne Página(s)

Data

PARANÁ

1' TERMO ÀDITIVO AO CONVÊNIO N" 22712020 .SEDU, QUE
ENTRE SI CELEBRÁM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO
OA SECREÍARIA DO DESENVOLVIMENTO URAÀNO, O SERVIÇO
SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E O MUNIC|PIO DE NOVA
SANÍA BÁRBARA

Peio prêsente instíumento o ESTADO DO PARÂIú. pessoa JUridrca de direito públjco, por intermédio da
SecÍetaria de Estado do Desenvolvimento Uíbano e de Obras Públicas - SEDU

inscrita no CNPJ sob n" 76.416.908,000142, com sede na Rua Jacy LouÍeiro dê Campos s/no - 2'andar- Palácio
das Araucáíias, Curitiba-PR, CEP 80.53G140, doÍavante denominada SEDU, na condiçáo de CONCEDENTE: o
SERVIÇO SOCIALAUTONOMO PARANACIDADE, pessoa juridica de direito privado, sem Íins lucrativos, instituído
pela Lea Estadual n" 15.21112006. rnscnto no CNPJ sob n" 01 .450.80410001-55. com sede na Rua Jary Louteiro
de Campos s/no - 2o andaí - Palácto das Âraucánas Cuntiba-PR CEP 80 530-140, doravanle denominado
PARANACIDADE na condrçào de INTERVENIENTE. âmbos neste alo representâdos pelo SecÍetáíio de Eshdo
JOÀO CARLOS ORTEGA e o Munrc,pio de NOVA SANTA BARBARA pessoa juridica de direito púb,ico, inscrito
no cNPJ sob no 95.561.080/OOO 1-60. doravante denomrnado MUNICiPIO, na condçáo de CONVENENÍE, neste
ato íepresentado pelo PÍeÍeito(a) ÉRlC KONDO.

RESOLVEM, de comum acordo. celebraÍ o presente TERMO ADITMO, íegido pelas disposiçôes contidas na Lei
n" 8.666/1993. Les Estaduais n' 15.60812007, 19.2cÉ.12017 e '19.361/2017. DêcÍeto Estadual no 8.33?,2017.
Resolucáo n' ?ü2011 óo Tnbunal de Contas do Estado do Parana e demais disposiüvos legais aplicáveis,
mediante as cláusulas e condiçóes a segur. estabelecrdas

CLAUSULA PRIMEIR.A
Pa.a a execúÉo do objelo, lem-se que os recursos ínanceiros globais totalizam R$ 181.290.00 (cento e oitenta e
um mrl e duzentos e noventa íeaas). cabendo ao CONCEDENTE destinar a importância anterionnente pacluada
no instÍumento de Convênio no valo. total de RS 161.500.00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais),
coÍíendo à conta da dotaçâo oÍçamentária 67.002.15.451.0017.3058.4.4.40.42-01 , Íonte RecuÍsos do Tesouro do
Estado, e câbendo ao CONVENENTE, como contÍapaÍtida muniÇipal, nos termos do parágrafo primeiÍo, da
cláusula segunda do aluste original. destinaÍ a importância de R$ 19.790.00 (dezeno'ê male setecentos e noventa
reais), do valor globale total pactuado.

CúUSULA SEGUNDA
Pe.manecem inaiteíadas as demaas cláusulâs do CONVÊN|O original desde que não coliiam com as deste
TERMO ADITIVO

E poí ôssrm estaÍem plenamente de acordo os panrcrpes fiÍmam o presente TERMOADITIVO, na presença das
testemunhas abaüo indrcadas. em 02 (duas) vias de igual teor e ÍoÍma.

JOÃO CARLoS oRTEGA Sêcrêtário de Estâdo do Desenvolvimento Urbano ê de ObÍas Públicas

ERIC KONDO pí€,.,rorã, irL,nopai de NOVA SANTA BÁRBARA

A;srràc. c,gitalmenrê ?o. Ei( (ondo en 20,0:,'20?O 13 5Á loâo Côrlo! Oneg. em 20/05/202i) 14'18 lnse'ido ao pÍotocolo 16,]66.321t-4 por:Ánã CàÍollna da Sllvâ
en! i8l0:;20-'o 180j ..ioiLmento àss'ôà.iÕ nos re.nr!:s do i,ri-- l8 oc Decreiú Éstadüal5l89/lLlô.,\ àure.tr.dãdê dêste documênto podê seí valdadâ no ender€ço
https:r/rww.eprotocolo.pr.goí.bí3piwêb/vâlidô.A5.in.tur..do.o.n o .otlgo: 843523.6f03d9&8337d80286578b09b.

I

I

GOVERNO DO E'TÁDO
Se(íetaria do Desenvolvrmento Uíbano

I
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Do(umentc: 227202o_novasantôbarbaaa_laditlvodêvaloÍl.pdÍ.

Ass;nado d;g;tàlmente poÍ: EÍi< Kondo em 20/05/2020 13:54, Joao Carlos OÍtêga em 20/05/2020 14:38

lnseírdo ao protocolo 16.366.324-4 poíi Aía Câroliía dâ Silva em: 18/05/2020 18:03.

E Documento assinado ôos lêrmos do âú. 18 do Decíeto EsLacual 5389/2016.

E t:
o

E
A aútenticid3de deste documento pode ser vôlidada no endereço:
httpsr//wwe.eprotocolo.pr.gov.br/spiueb/validara53lnatura,do .om o código
843523a6f03d9or8337d80286578b09b.

I

I

i

I

I



020?a8zr'

\ o'to,)ol.oud r§-Errt ' 8-l§0'tss 9t "\ o lo.x).tot
âl .is êPui .61 - cl^oJ - srur,leurloJ op rr§Jsur

r.\liuâr d lPrPaul oluol scpsalrll ot-ras )nh 'lerPlrpu

sLr$$0 rp ()fàIrIlrel e âlürJ.1.l:r'i0 (:tlrãid '0?0li§0lla rp ó890
§o5ruâs * {r:üirlí1-rl frr§llul olril§:l i-li' IPIJLIo.lr.!0 r

rlt àu3

1Ht39 YIUOIIYI0

0Y)rJ.1O3 rO O0r$3 3O } tU}JSU.)1S

0z0zt ztt
\ l\\ illi jr ,'al0iali,i .Lr\'j-.::r'!.cf!r

m\rÉlt -,r4. i:L:\;.,§\_rjt;\ \\titr ,!rrq ) - :l;f i.\\ rlui'j ' Ir|\r_1:,! \.r i
oi:P(rl\ xlnrÍ\ - \i..l\r) \\.)0Ls \ rt{Lf)í)àdsl - uDl1 !I,,r.u1\1(i

Si-nl! o:a al .rrcltr.olr4l .! íPrrr\-r oqiPrrinr\

ílaria t8*zrírl.11 li§ir\ I i! (\nr I' Í

I,Ill.rll\,,1)jl il0l\\\ lr).r\-:l- tl\i\t,l\ ) lrl I\.,1\ UPL'rn!§ l

r' \\lr\.1, Xii '(l\ I \ | )i]ril]r '
\r)rolr \u{l r0 or I )p o?r\r )r0 oru]{ )p orrn\ I

tr ttot_l§ oi .\ lt-Ltt\[\{l\ od tt:)
ilxr)í\l

oú I u! )r ) lí l \0 (xl\1§'l 10 \ lll\l. l.)l\

aUods'ú
üp a o?ítuÍtpx Dp 4)o7á,Das a

....

.Í

-T l-! ,r;

l\d üot\ r )Q:ts ü{) 11\

ar l;o rÍ r'a,i !t

(ltí)l r{t 7.) I

r [llr \Is§t (l \ll-t(t\ r)t,|l )t\ it\ cI\ I \\r) )

h,ortaoi í| t\ lt t\1

súJn(u.I s/JJ,qo d ouoíNn oltDutwoaua§ao op owq ap o.uolaJ,.as, a

!

.:',.,.|

-ernm?u6v ep o9eF3
ê, ouAâIJoS - ere6.llo oFpeuvo|lâ(uoN - OZOZ/ç042 \adnlVNÍSSV

sosrn€8
êp 3luol ? ?peuopeFr ogleurol{! .l€cúrtêi olNlltvltov o0 ollt"8o

voNno wlou\f fo oldrSrNnw - 8€66 19r Ir oroco-LoBd
- ozozleoL olNJ^Noc ov otNfn\.E.tsodv lo ot{ufl ,r

olNEütvlusodv :l€ oÍ{u:tr 30 01ru.x3

oo'oooo, !oo 0oo'9€! ,1'#$;',.? "fi:l% I *ffiú
,ià,.1,i1. "",'"11.,,.^ 

.'"§"9. -'''-""v", 
"Tli'à- Ô!.1úâ.0? âra o|ÓD^,.m

. or,áera a ernrrorôv
ep opels:t êp 6oe_rêiiâS - ere6oJo olâEuv orrêqroN SVAnwNISSV

(6t,2 r./Ê0)
91.ço!+ :too ,opeu€ oc ol!r3 otpBdsâo ovSvzlilolov

Sytdd - seíÉu6e etuãoáÉut Ot_trAO. ::'-

Ísu) Eeo
-rUedeJUoJ Stals rcP

ep ooelsf êp olele,]es - ere6uo olêp€{v olaqrôN SwnlvNlssv
9l0a68lt oierJêo op ,t

'|,e op ,9 § opd eprêluoa er1,flêduJoo âp o?aeôêpp OVSVZUOInV
epssl+tillaoc Ôllfao

6E 918 Z

(sa)ep

0z/ç0,€0
9r900002
I [900002 ,51'r',% ';"ilil,

'-ouãrirá .t er.nitru6ü
ep opeF3 ap olgrêiââs - âeouo oFpeüv ouaqoN sv8nlvNtss1,

9661§998.u lêrêpaj lã1â ZoOZEOg',gL .úP.pe|§:l
!ât ã Ztoz,Z !99 ,ú o|arrso op "z lrE op so(@r $u OvôuZ aornt

ôeae rôêlut ep sepe r sf/se Bjuoaeçsuo:)
sq'dln/pd seFrôqut sprflU sepElsl OllfAO

solq^xoa:ro solvaDcl

av3s - olN3llr33-tsvav
oo a varuln.tlà9v vo oovls3 30 vtàv13ac3s

e

(sulep
-uederuroS

rêlr qec

eÊéaen *i,'a1Yrrs",,

se§êuj 
'z6_298',! r ç 9,

euninlS

0zozio6Lz?

ep opetsf êp oriqle$es - aeôUO otqrEüV ouêecN SVcíUvNtSSV
910?68!r otâ]3êo op I

ue op .9 § oFd ep,retllo3 e,?ugpduol aD o€óeô"pp oyC\azluoúv
euPNnuro3 elopeclrã€d olf f 8Ô

r3=^ó6jõ à,ãÉõaÉrduo-5'w .âreN.u.tduio3 sag1?uuolul
rqr luorãEão.ãiiÍ $ffi'lVltOS ã vrndslo ep tvCO.r

srit0o 60 se OZ0Z âp oqun! êp 90 VtÍlIU3€V
0202,ç016r uâ

Brou9pr^êrd ep ê oeóErl§ru,upv ep ôueFrses rS o!!xl OOrrZtUOlnV
sogõJo §osrâ^,O OOvSS:tU3tNt

vStulllf vtclllrsts3u ? wfcvssvd :o
S3àOorC3nOv 'SOCtUl3 tS SOat3 nHS ãp agars,nbe pnruê^â â
er|§q ered 3esêd Z I ap oÉÉd .iro rod sqlerd âp orsr8ãU :OI3'€O

€62',892 9r ,N O]O9olO8d
d8s 0z0zr00r oN o3tNoal3-Il ovcfad .

ozt9uoz
ozltlt 

^3

.u orug^uo3
!§xj ep {tx)

ru?de4uo3 , B\ÊS rop

a0

,U 8\ÊS
oquêdurl êrd

ep opeF:t ep oueteDêS - eieôuo olêpeüv ouêqôN Svan-LVNtsSv
9t0z168tt otar?êo op 

"L'Ue op ,9 § oFd epuêtrroc eÊi?lôduior e, ôç5e6êpp Oyô\rnuôlnv
elnuncltuJ ]01fÍ8o

NO53C - SYrnAnd
s39Svtyà-r.Noa vuvd vgt1st9o-l 30 orN3hrv.L uvd:tg

dvfs - vtcN30t^3ud
vo 3 oyôyuJ.SrNprov vo o'ovts::o vruvr:ucrs

ov5v 3t-1 :ro ost^v

ZT

06901 
"u 

09,lpl - \Z\Zlotefinz I elq eg n,err'4JSfJ[fQouesg

I

I'l



13

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊrucn trureRrua

Nova Santa Bárbara, 2710512020.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência
expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de 01 (um)
veículo tipo Van, para Secretaria Municipal de Saúde, para que sejam tomadas
todas as providências necessárias para a abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Kondo
Municipal

I

P

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, Íl 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Biirbara, Paraná

íÜ

It*I

eTe
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PREFEITURA IVlUNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊtqcn rrurenrua

Nova Santa Bárbara, 2810512020

De: Setor de Licitações

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo Van, para Secretaria Municipal
de Saúde.

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para a aquisição de 0í (uma) veículo tipo Van, para Secretaria
Municipal de Saúde, referente ao convênio SAM 22712020, conforme solicitação da
Sra. Michele de Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de
R$ 181.290,00 (cento e oitenta e um mil, duzentos e noventa reais), sendo R$
í 9.790,00 (dezenove mil, setecentos e noventa reais) de contrapartida do Município
e RS 161.500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais), do SEDU/PAM -
Fundo Perdido.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C stina Lu dos San s
icitações

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, S 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - ti n sb. ov.br - www.nsb -or-rov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊttcn trureRua

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 2810512020, informamos a existência de previsâo de
recursos orçamentários para a aquisiçáo de 01 (uma) veículo tipo Van, para
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao convênio SAM 22712020, conforme
solicitação da Sra. Michele de Jesus Soares, Secretária Municipal de Saúde, num
valor previsto de R$ 18í.290,00 (cento e oitenta e um mil, duzentos e noventa reais),
sendo R$ 19.790,00 (dezenove mll, setecentos e noventa reais) de conkapartida do
Município e R$ í 61 .500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais), do
SEDU/PAM - Fundo Perdido.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente ; 27 91 ; 27 95; 27 96.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara,01 dejunho de2020

Atenciosamente,

Laurita de pos Almeida
Contadora/CR 045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br

l\
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PREFEITURA I\íUN ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO ELETRôNICO a" l5/2O2O, que tem
por objeto a aquisiçào de 01 (um) veÍculo tipo Van, para Secretaria Municipal
de Saúde, normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em
todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a ki
Federal n' 10.520, de 17 l07 l2OO2, I.ei Federal n' 8.666, de 21 /0611993,
Republicada em 06107 11994, Decreto Federal n" 3.555 de O8IO8I2OOO,
Decreto Federal n" 3.697, de 2l l12l2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" OOS /2O2O, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçâo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessá,rias.

ao Setor de Licitaçáo pâra as

Nova Santa Bárbara, Ol l06l2O2O.

Drtc Kondo
Prefeito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA IVUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

AVISO DE LTCITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 15I2O2O

Processo Administrativo n." 281 2020

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo Van, para Secretaria
Municipalde Saúde.

Tipo: ltlenor Preço, Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
0410612020 às 08h30min do dia 1810612020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h31min às 08h59min do
dia 1810612020.
lNÍcto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min.
do dia 1810612020.
LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link
licitações"

Preço Máximo: R$ 181.290,00 (cento e oitenta e um mil,
duzentos e noventa reais), sendo R$ 19.790,00 (dezenove mil,
setecentos e noventa reais) de contrapartida do Município e R$
161.500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais), do
SEDU/PAM - Fundo Perdido.

Nova Santa Bárbara, 0110612020.

I

i

Llu""t* !r*,- J" Fg

Cláudia Pereira d ilVA

Pregoeira
Portaria n" 00512020

0

NOVA SANTA BÁRBARA

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de lt/loraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

^.J t-

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, M - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb-pr.gov.br - u'ww nsb.pt'.gov'br

I+



18

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N" I5 I2O2O

PARANACIT}ADE

(Processo Administrativo n." 28/2020)

Toma-se púbtico, para conhecimento dos interessados, que o Município de Nova Santa Bárbara -
Paraná, sediado(a) na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro, realizará licitação,
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da
Lei Federal n.' 10.520/ 2002 e da Lei Complementar Federal n." 123/2006, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei Federal n.'8.666/1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: l8/0ó/2020.

Horário: 09h00min (Todas as refcrências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasilia - DF).

^ Data e horário limite para propostas: As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio
do sistema eletrônico até as 08:30h do dia 1810612020.

Local: www.bll.org.br "Acesso IdentiÍicado", no qual o edital está disponível para "download".

OI. DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

01.I A presente licitação do tipo de menor preço, a preços fixos, tem por objeto a aquisição do (s)
EQUIPAMENTO(S) abaixo descrito(s) e de acordo com demais especificações constantes do
ANEXO 07 - CARACTEÚSTTCAS TÉCNICAS.

OBJETO QUANTIDADE VALOR MAXIMO (R$)
PRAZO
(DrAs)

VEICULO I'IPO VAN 0t t 8l .290,00 90

SAM:25

0f.2 O(s) equipamento(s), objeto deste edital, deverão atender às características técnicas

- quantitativas e qualitativas fixadas pelo Município, devendo ser novos e não inferior(es) aos limites
1 mínimos fixados no ANEXO 07 - CARACTEnÍsf lC.c.s TÉCNICAS, que integra este edital. o

não atendimento a qualquer das características exigidas importará na desclassificação do
proponente.

01.3 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) no pr.vo máximo previsto no item 01.1,
contâdos da assinatura do contrato de fomecimento. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido
catálogo de peças de reposição, enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso

ou meio magnético). Manuais completos de operação e manutençâo detalhados também deverão ser

apresentados.

01.4 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) na Prefeitura Muncipal, sito a Rua
Walfredo Bittencourt de M oraes, n" 222 - Centro - Nova Santa Bárbara - PR.

02 RECURSOSFINANCEIROS

02.1 As despesas com o fomecimento(s) do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com Íecursos
Tesouro do Estado e contrapartida municipal.

{Hft,

I
I

I
I
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03. DO CREDENCIAMENTO

03.1 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação
exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

03.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador
devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para l'ormular lances de preços e
praticar todos os demais atos e opeÍações no sistema de serviços.

03.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de cadastramento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitando, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.

03.4 A chave de identificação e a seúa dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do
sistema.

03.5 E de exclusiva responsabilidade do usuiiLrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica ou ao

a. Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

03.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
rcalizaçào das transaçôes inerentes ao pregão eletrônico.

03.7 O licitante deverá estar credenciado, de l'orma direta ou por meio de empresas associadas à

Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o
recebimento das propostas.

03,8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se daÍá por meio da digitação da senha pessoal

e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas

datas e horários limites estabelecidos.

03.9 Caberá ao fomecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

03.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida por
meio da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

04. DOS ELEMENTOS INSTRUTORES

04.1 São partes inte$antes deste edilal os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer

adendos posteriores emitidos:

04.1.1 Carta-proposta de preços (Anexo n.o 0l);

04.1.2 Declaração de pleno coúecimento e atendimento às exigências de habilitação e de

inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Anexo n.' 02);

04.1.3 Declaração de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou

Equiparadas (Anexo n.o 03);

04.1.4 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de
'18 (dezoito) anos em horário notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres,
não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a paÍir de 14 (quatorze) anos (Anexo n.'04);
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04.1.5 Declaração de treinamento, caso haja previsão nas características técnicas do objeto
(Anexo n.' 05);

04.1.6 Declaração de fornecimento (Anexo n.o 06);

04.1.7 Características técnicas do equipamento ofeÍado (Anexo n.' 07);

04.1.8 Minuta de contÍato (Anexo n.o 08).

04.2 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital, seus respectivos anexos e adendos, poderá ser
examinada no site http://www.nsb.pr.gov.br/poÍaUlicitacao/andamento.

05. DAS CONDrÇOES DE pARTrCrpAÇÂO NO PREGÃO.

05.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade constante nos seus atos
constitutivos sejam compativeis com o objeto desta licitação e que estejam credenciadas na Bolsa
de Licitações e Leilões - BLL.

05.2 Nâo poderão paÍicipar desta licitação os interessados:

05.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

05.2.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

05.2.3 Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9o da Lei Federal n.'8.666/1993;

05.2.4 Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;

05.2.5 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

05.2.6 Entidades das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do
Município;

Oó. CRITÉRIOS DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME),
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS - LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL N.'1232006

06.1 As empresas que cumpriem os requisitos legais para tanto, devem identihcar-se como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas no momento do seu cadastramento junto à
Bolsa de Licitações e Leilões - BLL.

06.2 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação à microempresa
(ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas, conforme previsto na Lei Complementar
Federal n.'12312006.

06.2.1 Entende-se poÍ empate aquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta de menor preço.

06.2.2 A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas melhor classificada será

convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso

ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada
do ceÍame:

06.2.3 Não ocorrendo interesse da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas

na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
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na hipótese citada, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito;

06.2.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens anteriores deste edital,
voltará à condição de primeira classificada a empÍesa autora da proposta de menor preço
ori ginalmente apresentada.

06.3 A documentação exigida referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, de
acordo com oAÍ. 43 da Lei Complementar Federal n" 12312006, deve ser apresentada mesmo com
restrição.

06.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegwado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais ceÍidões negativas ou positivas com
eÍ'eito de cenidão negativa.

06.3.2 A não regularização da documentação, no prazo previslo no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 81 da
Lei Federal n'8.666193, sendo facultado ao Município convocar as licitantes Íemanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

07. DO ENVIO DA PROPOSTA, FORMULAÇÂO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS

07.1 O encamiúamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos. Fica a critério do pregoeiro(a) a
autorização para correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo
que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema.

07.2 O encamiúamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante será responsável por todas
as tÍansações que forem efetuadas em seu nome no sislema eletrônico, assumindo como firmes e

verdadeiras suas propostas e lances.

07.3 A proposta deverá atender a todas as exigências deste edital e não poderá ter prazo de validade
a inferior a 60 (sessenta) dias.

07.4 A paÍir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na
forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro(a) a

avaliar a aceitabilidade das propostas.

07.4.1 Não será aceita proposta com valores superiores ao máximo fixado no edital, o

descumprimento desta determinação implica desclassificação do licitante.

07.4.2 As características técnicas do objeto licitado, conforme Anexo 7, devem ser

especificadas na proposta encaminhada por meio do sistema eletrônico, o não atendimento
das exigências técnicas implica desclassificação do certame.

07.5 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fomecedores deverão estar conectados ao

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

07.6 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que teúa sido
anteriormente registrado no sislema.

07.7 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.
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07.8 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

07.9 No caso de desconexão do pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. Quando possível, o
pregoeiro(a) retornará a atuar no certame, sem prejuízo dos atos realizados durante sua desconexão.

07.9.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores
representantes dos participantes, por meio de correio eletrônico (e-mail) divulgando data e
hora da reabertura DA SESSÃO;

07.10 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcoÍrerá periodo de tempo extra. O
período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 0'l (um) segundo a 30 (rinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico (fechamento randômico), findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as
empresas apresentarem novos lances.

07.10.1 Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas paÍicipantes deverão estimar o seu
valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa lrustrada por falta de tempo hábil.

07.11 Antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta diretamente ao proponente que teúâ apresentado o lance de menor preço, pÍlIa que
seja obtido melhor valor, após decidirá sobre a sua aceitação.

07.12 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro(a) acerca da aceitação do
lance de menor valor.

07.13 A sessão pública fica suspensa, ou seja. permanece em fase de classificação/habilitaçâo até o
recebimento da documentação original relativa à habilitação, dentro das condições dispostas neste
edital.

07.13.1 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação, dentro do prazo
estabelecido no item 08.1, acarretará nas sanções previslas neste edital, podendo o
pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

07.14 Se a proposla ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às

exigências de habilitação, o pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando
a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Também nessa etapa

o pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido melhor preço.

07.15 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entÍe a proposta de

menor preço e valor estimado para a contratação.

07.16 Constatando o atendimento às exigências fixadas no edital e inexistindo interposição de

recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

07.17 O sistema aplicará os critérios para o desempate em favor das microempresas e empresas de

pequeno porte, após o desempate, poderá o pregoeiro(a) ainda negociar um preço melhor.

08. DA HABTLTTAÇÃO

08.1 Os documentos relativos à habilitação deverão ser enviados via fax ou e-mail do pregoeiro(a)

até 02 (duas) horas após o término do certame ou, ainda, poderão ser anexados na plataforma caso o

licitante habilite o upload dos mesmos.
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08.1.1 Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser
encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no pÍ.lzo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida,
para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, no endereço Rua Walfredo
Bittecourt de Moraes, o" 222 - Centro - Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000.

08.1.2 Sob pena de desclassificação, a proposta atualizada deverá estar de acordo com a
proposta eletrônica e ser preenchida em papel timbrado, ou devidamente identificado com
dados básicos da empresa, constando o valor e demais informações exigidas neste edital,
datada e assinada por quem de direito e escrita em português. O(s) valor(es) deverão ser
expressos em REAL, com apenas 02 (duas) casas após a vírguta (R$0,00).

08.2 Quanto à Habilitação Jurídica:

08,2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, deüdamente registÍado, onde /
se possa identificar o administrador, bem como última alteração; no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis ou simples, acompanhada de prova da investidura
ou nomeação da administração em exercicio.

08.2.2 Decreto de autorização, devidamente arquivado, paÍa sociedade estrangeira já em
Íuncionamento no Brasil.

08.2.3 Registro empresarial, no caso de empresa individual.

08.3 Quanto à Regularidade Fiscal:

08.3.1 prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério /
da Fazenda (CNPJ);

08.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,-
relativo à sede da proponente, peíinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto ora licitado;

08.3.3 prova de regularidade com as fazendas:

08.3.3.1 federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a /
tributos fedeÍais e dívida ativa da União;

08.3.3.2 estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a ceÍidão'-
negativa de dívida ativa de tributos estaduais da sede da empresa (ou certidão conjunta
quando forem unifi cadas);

08.3.3.3 municipal mediante a apresentação de certidão negaliva emitida pela respectiva -Secrelaria de Fazenda da sede da empresa, e prova de regularidade com a Fazenda

Municipal. referente a tributos mobiliários e imobiliários da sede ou domicilio do licitante;

08.3.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - 
-CeÍidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT (Lei n' 12.44012011);

08.3.5 prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação-
regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF);

08.3.6 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor daz
sede da pessoa juridica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade
deverão ter a data de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.

08.4 Serão aceitas as Certidões acima em original ou obtidas pela Intemet, dentro do prazo de
validade, sujeitando-as a veúficações, caso necessário. No caso de divergência entre os dados

constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá a última.

08.5 Quanto à Capacidade Técnica:
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08.5.1 Mínimo de 0l (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido (s) por pessoas -juridicas de direito público ou privado, que comprovem ter a proponente fomecido
equipamento semelhante ao solicitado neste Edital. Os atestados devem conter o nome,
endereço e o telefone de contato do(s) atestador (es), ou qualquer outro meio com o qual o
Municipio possa valer-se para manter contato com a(s) pessoa(s) declarante(s).

08.5.2 Declaração (Anexo n.'04), sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de /
pessoal menores em horário notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00).

08.5.3 declaração de treinamento, caso haja previsão nas características técnicas do objeto 
-(Anexo n.' 05).

08.5.4 declaração de fomecimento (Anexo n.' 06). /
08.5.5 O não envio, o envio indevido ou a falta de qualquer dos documentos acarretará
desclassificação ou inabilitação. Nesse caso, obedecida a ordem de classificação, pÍazo e

demais exigência do edital, será convocada a próxima classificada.

08.5.6 Considerar-se-á como válido por 90 (noventa) dias os documentos que não possuírem
outÍa Íeferência quanto a esse prazo.

08.5.7 Considerar-se-á desclassificada e/ou inabilitada a licitante que:

08.5.7.1 Seja declarada inidônea e/ou suspensa em qualquer esfera de Govemo;

08.5,7.2 Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporiiria ou outra penalidade
imposta por qualquer órgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou
Federal;

08.5.7.3 Tiver decretada sua falência, concordata, dissoluçâo ou liquidação;

08.5.7.4 Não atender as exigências quanto à habililação, devidas neste Edital.

08.5,7.5 Apresentar as propostas em desacordo com o estabelecido no Edital, em
especial, com valores superiores ao estimado.

08.5,7.6 Deixar de atender a alguma exigência deste Edital, ou apresentar declaração
ou documentação que não atenda aos requisitos legais.

08.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a

licitante as sanções previstas nesse Edital.

08.7 As declarações apresentadas pelas licitantes classificadas deverão estar assinadas por
representante legal da empresa, comprovâdas por meio do contrato social e/ou procuração
devidamente autenticada em caÍório e anexada à documentação.

09. DOS RECURSOS

09.1 Não serão coúecidos os ÍecuÍsos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.

09.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro(a) poderá
fazêJo, por meio do seu representante, no prazo de 15 (quinze) minutos, manifestando sua

intenção com registro da síntese das suas razões, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para

apresentff contrarrazôes em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
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09.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso.

09.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meÍamente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

09.5 Os recursos contra decisões do pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.

09.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

09.7 Os recursos deverão ser anexados no sistema em campo próprio ou enviados em duas vias para
a prefeilura. Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Nova Santa
Bárbara - PR - CEP - 86250-000. Esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da
empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no
processo.

09.7.1 Junto com o documento original, deverá ser enviada, também, uma cópia para o e-mail
do pregoeiro(a) licitacao@nsb.pr.gov.br, paÍa que seja possível a publicação no sítio
eletrônico das razôes do recurso interposto e a respectiva decisão.

10. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

l0.l O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro(a),
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
Íecursos apresentados.

10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente,
após anuência do PARANACIDADE, homologará o procedimento licitatório.

11. DO TERMO DE CONTRATO

1l.l Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a proponente vencedora
será convocada para assinar o termo de Contrato de Fomecimento, dentro do prazo máximo de 5

(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas

._-_ neste edital e na legislação.

11.f.1 O prazo previsto neste item poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceito pela Administração.

11.2 E facultado ao Município, quando o convocado nào comparecer no prazo estipulado no

subitem anterior, ou ainda, Íecusar-se injustificadamente a assinar o termo de contÍato, convocar os

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções

previstas neste edital e na legislação.

12. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇAO

f2.l O(s) equipamento(s) entregue(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente pelo(s) técnico(s), a

ser(em) designado(s) para tanto, o qual, também, verificará a consistência e a exatidão da nota

fiscal/fatura, apresentada em duas vias.

12.2 O(s) equipamento(s) só será(ão) recebido(s) deiinitivamente depois de ceÍiticado(s) pelo(s)

técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, por meio de vistoria e terÍno de recebimento

definitivo, observadas as éspecificaçoes contidai no Anexo N.' 07 - CARACTEÚSTICAS
TÉCNICAS.
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12.3 O(s) técnico(s) poderá(ão) solicitar informações na opoÍunidade da vistoria, ficando o
contratado obrigado à prestriJas.

12.4 Sob nenhuma hipótese será aceito equipamento(s) sem sua respectiva documentação técnica
contendo os desenhos mecânicos e eletroeletrônicos (quando necessários), bem como, todos os
manuais pertinentes para a correla manutenção preventiva e corretiva, ajustes, testes, aferições e
utilização/operação, que deverão ser entregues junto com o equipamento.

12.5 No caso de equipamento(s) §eitado(s), o contÍatado deverá providenciar a imediata úoca por
outro sem defeito e de acordo com o Anexo N.' 07 - CARACTEÚSTICAS TÉCNICAS, dentro
do prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas neste
edital, frcando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca.

12.6 O Município não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados ao
equipamento entregue e §eitado pelo(s) técnico(s).

12.7 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregues com a logo do programa, disponibilizado no link
httos://oaranainterativo or sov .br P ro ieto P lacas/G e ra rlnfo P lacas/in d ex. htm I

^ 13. DA GARANTIA E AssIsrÊNCIA TÉCNICA

l3.l A proponente contratada ficará obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra
defeitos mecânicos, pelo periodo mínimo que consta no ANEXO 07, lomecendo os respectivos
termos e/ou declaração dessa garantia. Ainda, caso haja previsão nas características tecnicas do
objeto, deverá oferecer treinamento para opeÍação do equipamento.

13.2 Durante o prazo de garantia que consta no ANEXO 07, caso não seja possivel a solução do
problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de tÍansporte
para oficina própria da proponente, fica sob rcsponsabilidade da contratada todo ônus com
transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à
perfeita solução do problema.

13.3 Após o peíodo de garantia que consta no ANEXO 07, a proponente fica obrigada, às expensas
do Município, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar oficina de manutenção e

assistência Técnica no Estado do Paraná, bem como garantir a disponibilização, se necessário, de
peças. Se a Assistência Técnica for rcalízada por terceiro a proponente deverá apresentar,
juntamente com a documentação técnica, lermo de compromisso assinado pelo fabricante do

^ equipamento, indicando quem fará a assistência técnica.

14. DOPAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após a

recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal/fatura do
equipamento fornecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 01

(uma) via, no protocolo geral na sede do Município e deverá seÍ apresentado, conforme segue, de

modo a padronizar condições e forma de apresentação:
a) nota fiscaVfatura com discriminação resumida do equipamento fomecido, número da licitação,

número do contÍato, não apresentar rasura e/ou entreliúas e esteja ceÍihcada pelo técnico
responsável pelo recebimenlo;
b) termo de recebimento provisório.

14.2 Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça o pagamento - como, poÍ exemplo, obrigação hnanceira pendente,

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência -, esse ficará sobrestado até que a proponente

contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótcse, o prazo paÍa pagamento iniciar-se-á

após a comprovação da regularização da siÍuação, não acarretando qualquer ônus para o Município.



Z7

15. DAS SAI{ÇOES ADMINISTRATMS.
I5.l Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal n." 10.520/2002, o licitante que:

15.1.1 não aceitar/retirar a nota de empeúo, ou não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

15.1.2 apresentar documentação lalsa;

15.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

15.1.4 ensejar o retardamento na enüega do objeto;

15.1.5 não mantiver a proposta;

15.1.6 cometer fraude fiscal;

15.1.7 comportar-se de modo inidôneo.

15.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições dea participação, quanto ao enquadramento como microempresa, empÍesa de pequeno porte,
equiparadas ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances-

15.3 O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas na lei ou neste edital ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.3.1 A proponente vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que
se recusÍu injustiÍicadamente a assinar o contrato de fomecimento, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o ceÍame, não mantiver a proposta, compoÍar-
se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa ficará impedida de licitar e contratar com a

União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

15.3.2 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao Município, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, quando, por culpa da proponente, deixar de entÍegar o objeto
contratâdo, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do Íbrnecimento do
objeto, fraudar a entÍega, compoÍar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer
fraude fiscal ou ocorrer a rescisão administrativa.

j untamente com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30
(trinta) dias de atraso em relação à data prevista para o fomecimento.

15.3,4 Multa de 10"/o (dez por cento) do valor conúatual quando por ação, omissão ou
negligência a proponente infringir qualquer das demais obrigações contratuais.

15.3.5 Declaração de inidoneidade, por pÍazo a ser estabelecido pelo Município, em

conformidade com a gravidade da infração cometida pela proponente, observando-se o
disposto no Art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93.

15.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n." 8.66611993, e subsidiariamente na Lei Federal n." 9.78411999.

15.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade,

I6. DA IMPUGNAÇAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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16.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

16.1.1 As impugnações e esclarecimentos deverão ser anexados no sistema em campo
próprio ou enviados em duas vias para a prelêitura. Uma via original deverá ser
encamiúada para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no endereço: Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Nova Santa Brlrbara - PR.

16.2 Caberá ao pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prírzo de 02 (dois) dias úteis.

16.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

16.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

l?. DAS DISPOSTÇÕES GERATS

17.1 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

17.2 Reserva-se ao pregoeiro(a) o direito de solicitar, durante o processo licitatório, informações
complementares.

17.3 No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamaçào ou
indenização, poderá ser: adiada a data da abertura desta licitação; ou alterada as condições do
presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

17.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.

17.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpreÍadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inteÍesse público, os princípios
constitucionais, a finalidade e a segurança da contratâção.

17.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste subitem em dia de expediente no

Município.

17.7 Não havendo expediente no Município ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente que

impeça a realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste edital, desde que não haja
comunicação do pregoeiro(a) em sentido contriirio.

17.8 A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das

condições previstas neste edital e seus anexos.

17.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em neúum caso, responsável por esses custos, independentemente da

condução ou do resultado do processo licitatório.

17.10 A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários en aÍé 25yo (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do conlrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes,

que poderão ultrapassar o limite indicado.

17.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Nova Santa Biirbara ,01 dejunho de 2020.
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h,a*\*n'dp
Cláudia Pereira da Silva

Pregoeira
Portaria no 005/2020
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ANIIXO N.'01

PROPOSTA DE PREÇOS
(apresentor em popel timbrado indicando CNPJ do empresq, razão sociol, endereço, tele/one e e-mail)

,_ de _de20_.

Prezado Seúor,

Apresentârnos e submetemos à apreciação de V. Su' nossa pÍoposta de preços relativa ao
fomecimento de _; O valor para fomecimento do objeto acima é de R$ _; O prazo de
f'ornecimento é de _ dias, contados a paíir da data de assinatura do contrato; O prazo de validade
da proposta de preços é de _ dias, a paÍir da data limite estabelecida para o recebimento das
propostas; O prazo de garantia do objeto é de _, conforme características técnicas.

OBS. Inserir todos os valores também por extenso.

Atenciosamente,

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

Ref.: Pregão n'_ / _ .

Ao Pregoeiro(a)
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ANEXO N.'02

DECLARAÇÃo DE pLENo coNHECTMENTo E ATENDIMENTo Às extcÊNcras or
nanrl-lraçÃo E DE rNpxsrÊxcrA DE FATos sUrERvENIENTEs IMpEDITtvos

DAHABILITAÇÃo
(apresentar em popel timbrado indicando C'NPJ da empresa)

Ref.: Pregão n'_ / _ .

O signatário da presente declara, em nome da proponente , para todos os fins
de direito, ter pleno conhecimento, bem como, atender a todas as exigências relativas a habilitação
no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está

declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de paÍicipar
de licitações por qualquer Orgão Govemamental, Autiírquica, Fundacional ou de Economia Mista.

de de 20

(nome, RG e assinatura do representante legal)
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPR-ESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

(qpresentqr em pqpel timbrodo indicando CNPJ da empresa)

Ref. : Edital de Pregão no _/

O signatário da presente, o senhor Inserlr o nome com leto repÍesentante legalmente constituído
da proponente (inserir o nome da nroponente) , declara sob as penas da Lei, que a mesma está

estabelecida sob o regime legal de (microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas),
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usuÍ'ruir os beneÍicios da
Lei Complementar Federal n" 123/06.

_ de _ de 20_.

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

ANEXO N." 03
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ANEXO N." 0.t

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART.7" INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

(apresentar em popel limbrado indicondo CNPJ da empresa)

Ref. : Edital de Pregào n' _/_

Objeto'. (inserir o nome da obra,local. rua. número, citkule e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da prooonente) declara, sob as penas da

Lei, que não mantem em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário notumo de
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualqueÍ trabalho,
menores de l6 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

_ de _ de 20_.

(nome, RG e assinatura do responsável legal)



34

(UTILIZAR ESTE MODELO SOMENTE SE HOUVER PREVISÃO NAS
CARACTEÚSTTCAS TECNICAS DO OBJETO)

ANEXO N." 05

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO
(apresentar em papel timbrado indicundo CNPJ da empresa)

Ref. : Edital de Pregâo no _/_

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome comnleto), representante legalmente constituído
da proponente (inserir o nome da prononente) , declara que, se vencedora do presente certame,
realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e a instrução de no mínimo 02 (dois)
operador (es), pelo período de 02 (duas) horas, em data a ser designada pelo contratante.

_ de _ de 20_.

(nome, RG e assinatura do responsável legal)



at 5

ANtrXO N.'06

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO
(apresenlar em papel timbrado irulicando CNPJ da empresa)

ReÍ. : Edital de Pregão no _/_

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído
da proponente (inserir o nome da proponente), declara que, se vencedora do presente certame,
fornecerá, durante o período de garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo 12
(doze) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e

qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, lalhas ou
imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade
prevista no edital.

_ de _ de 20_.

(nome, RG e assinatura do responsável legal)
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CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDrrAr DE,PREGÃO ELETRôNICO no L5/2.O2O LorE Ns:1

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara- PR
NOME DO BEM: VEÍCULO PARA TRANSPORTE - TiPO VAN 16 LUGARES N9 DE UNIDADES PROPOSTAS: O1 (UMA)

(í) DrscRrMrNAÇAO (2) EX|GÊNCTAS M|NTMAS DO MUN|Cipro (3)ESPECTFTCAÇOES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

1. MARCA/MODELO
lndicar

1.1. FABRTCAÇÃO/MODELO (Ano)
20'1912020 (Zero Km)

2. MOTOR
2.1 . Marca lndicar
2.2. IVIínima potência efetiva líquida (CV) 125 CV
2.3. Combustível
2.4. Norma de atendimento a emissão de
poluentes
í.TnÀúsrurs§Ão

Sim

3.1 . Tipo Mecânica
3.2. No de marchas à frente 5(cinco) marchas
4. D|REçÃO
4.1. Tipo Hidráulica
5. TRAÇÃO lndicar
6. PNEUS/RODA
6.1 Pneus/Roda/medidas Pneus da linha de montaqem
6.2 Estepe Sim, da linha de montagem
7. FREIOS
7.1 Sistema de Freios Freio a disco nas quatro rodas com ABS

8. SISTEMA ELETRICO
8.1 Sistema Elétrico mínimo §olts) 12 V / 150A
9. CAPACIOADE DE CARGA
9. í . Capacidade de carga PBT homologado
(KG)

lndicar

ql,
Él

19

Diesel

I
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CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITALDE,PREeÃO elernôNlco no í-5/2.o2o LOTEN9:1

PROPON ENTE:

Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara- PR
NOME DO BEM:VEÍCULO PARA TRANSIPORTE - T|PO VAN 76 LUGARES N9 DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

(1) DTSCRTMTNAÇAO (2) EXrcÊNCTAS MiNTMAS DO MUNrCipro (3) ESPECTFTCAÇOES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

í0. CARROCERIA -TIPO
10.1 . Carroceria Rodoviária/Turismo ou Urbana
- Teto Alto ou Baixo

Rodoviário/Turismo - Teto Baixo

10.2. Capacidade de passageiros sentados 16 lugares (15+1 )

10.3. Poltronas tipo, reclinável ou não, e
revêstimento

Poltronas reclináveis em tecido

10.4. Cintos de Segurança para todas as
poltronas

Sim

10.5. Larqura da Poltrona lndicar
10.6. Comprimento total do veículo 5.900 mm

10.7. Luminárias centrais de teto Sim
10.8. Bagageiros Sim
10.9. Cortina em todo o carro
1 0.1 0. Sistema de Ar Condicionado
10.1 1 . Air bag motorista

Sim, com Ar condicionado
Sim

í 0. 12. Tacógrafo Sim
10.13. Cor Prata ou Cinza
1 1. Portas
11.í. Quantidade e tipo da porta lateral direita e
Traseira

lnd icar

1 1 .2. Saídas de Eme encras
12. ACESS RIOS

Obrigatório

1 2.1 . Espelhos retrovisores Sim
12.2. Buzina Sim
12.3. Kit de Ferramentas Exigido por lei e normas do CONTRAN

c,^,
-,.I

Sim

20



))
CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

ED|TAL DE,PREGÃO rlernôNlco no Í-5/2.o2o LorE Ns:1

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara- PR
NOME DO BEM: VEÍCULO PARA TRANSPORTE - Tipo VAN 76 LUGARES Ne DE UNTDADES PROPOSTAS: Or @MA)

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especiÍicaçÕes do equipamento
proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrÕes adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal>
Carteira de identidade - <no e Órgão Emissoo
Local, _de_ de 2.0_

§^9
oo

(í) DrscRrMrNAÇAO (2) EX|GÊNCTAS MÍNTMAS DO MUNrCíptO (3) ESPECTFTCAÇõES DO
EQUIPAMENTO PROPOSTO

12.4. Adesivo da Logomarca do Programa Conforme modelo a ser fornecido
12.5. Sirene de Ré Sim
12,6. Sistema de Som Sim, rádio com entrada USB e autofalantes
13. GARANTIA 12 (doze) meses da entrada em operaÇáo
í4. TREINAMENTO DE MOTORISTAS Sim, entrega tecnica

27
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CONTRATON' /

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MLINICiPIO DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
NAFORMAABAXO:

O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, situado na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, n" 222 - Centro, CNPJ 95.561.080/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE,
neste ato representado por seu(a) Prefeito(a) Seúor(a) Eric Kondo, portador(a) da cédula de
identidade R.C. n' , CPF n' , e a empresa , CNPJ , localizada na
a seguir denominada CONTRATADA, representada por , portador(a) da cédula de
identidade R.G. N' , CPF no , residente na , firmam o presente contrato nos
termos da Lei Federal n' 8.666193 e alterações posteriores, pela proposta da contratada datada de

, e nas condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRÂTO

O objeto do presente contrato é o fomecimento do seguinte equipamento: Veículo Tipo Van -
lote n' I Juntamente com o objeto deverá ser fomecido catálogo de peças de reposição,
enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético).
Também deverão ser apresentados manuais completos de operação e manutenção detalhados.

Parágrafo Único

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o
indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a eÍ'eito pelo Pregão Eletrônico
n" 15/2020, que é parte integrante deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. DO VALOR

O valor global para o fomecimento do objeto deste contrato é de R$
denominado *VALOR CONTRATUAL".

, daqui por diante

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS RECURSOS

As despesas com o fomecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos
da dotação orçamentária 08 - Secretaria Municipal de Saúde; 001 - Fundo Municipal de Saúde;

10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 4.4.90.52.00.00 -
Equipamentos e Material Permanente ; 27 9 I ; 27 9 5 ; 21 96.

CLÁUSULÀ QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corente, até 05 (cinco) dias úteis, após a
recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota Íiscal/fatura do

equipamento fomecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 01

ANEXO N.'08
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(uma) via, no protocolo geral na sede do Município e deverá ser apresentado, conlorme segue, de
modo a padronizar condiçôes e forma de apresentação:
a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fomecido, número da licitação,
número do contrato, não apÍesentar rasura e/ou entreliúas e esteja certificada pelo técnico
responsável pelo recebimento;
b) termo de recebimento provisório.

Parágrafo Único

O faturamento deverá ser et'etuado em nome do Município de Nova Santa Bárbara - CNPJ n'
95.561 .080/0001-60.

cLÁusuLA eurNTA - Do pRAzo DE FoRNECTMENTo E DA pRoRRoGAÇÃo

O prazo de fomecimento é de 90(noventa) dias, contados da assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro
Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento, com anuência expressa do
PARANACIDADE , nos casos previstos em lei, especialmente quando:
a) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do
CONTRATANTE;
b) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fomecimento;
c) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justificados e
aceitos pelo CONTRATANTE;
d) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que teúam inlluência direta
sobre o fomecimento do objeto contratado.

Parágrafo Segundo

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato, devidamente
justificadas e formalizadas, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as paÍes em relação
ao contrato.

Parágrafo Terceiro

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos ao fomecimento, deverá esta comunicar e justiÍicaÍ o
fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quarto

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o
presente contrato e contratar o fomecimento do equipamento com outÍo fomecedor, desde que

respeitadas as condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular
qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partiÍ de
sua assrnatura.

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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São obrigações da CONTRATADA:
a) assegurar o Íbmecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e demais
documentos pertinentes;
b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua
responsabilidade, incidentes sobre o objeto deste contrato;
c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia;
d) garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12
(doze) meses, e oferecer treinamento(s) para operação do(s) equipamento(s) (caso previsto nas

características técnicas anexas ao edital);
e) durante o prazo de gaÍantia de 12 (doze) meses, caso não seja possivel a solução do problema
no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para

oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte,
locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita
solução do problema;
f) após o periodo de gaÍantia de 12 (doze) meses, a Contratada fica obrigada, às expensas do
Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção
e Assistência Técnica no Estado do Paraná ou apresentâr termo de compromisso assinado pelo
fabricante responsável pela Assistência Técnica.
g) assegurar durante o periodo da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a
garantia, pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do Contratante, as alterações,

substÍuições e repa.ros de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de
fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação,

sob pena de aplicação da penalidade prevista no edital;
h) manter as condições de habilitação,
i) entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, disponibilizado no link

httos://oaranainterativo.or.sov.brlPro etoPlacas GerarlnfoPlacas /index.html

CLAUSULA OITAVA. DOS BENS NAO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condições conüatuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25oÁ (vinte
e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do

PARANACIDADE.

CLÁUSULA NONA _ DO RECEBIMENTO DOS BENS

O equipamento entÍegue será recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em)

designado(s) para tanto, o qual verificará:
a) o ãtendimento das especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, exigidas
e apresentadas pela CONTRATADA;
b) a consistência e a exatidão da Nota FiscaVfatura, apresentada em duas vias.

Parágrafo Único

O equipamento só será recebido definitivamente depois de certificado pelo(s) técnico(s), a

ser(em) designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento deÍinitivo,
observadas as especificáçôes contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contÍato a nenhuma pessoa, Íisica ou jurídica

CLÁUSULA DÉCTITa PRIMEIRA - ANTICORRUPÇÂO
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As paÍes declaram conhecer as nornas de prevenção à cormpção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n" 8.42911992), a Lei n'
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato,
neúuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou
de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de lorma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA _ DÂS PENALIDADES

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas
na forma a saber:
a) multa de 5% (cinco poÍ cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com
o cumprimento das obrigações. A multa incidiní a cada novo período de 30 (rinta) dias de atraso
em relação à data prevista para o fomecimento.
b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais.
c) suspensão do direito de paÍicipar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto
contratâdo, apresentar documentação falsa, ensejar o relardamento do Íbmecimento do objeto,
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer Íiaude
fiscal, ocorrer a rescisão administrativa.
d) declaraçâo de inidoneidade por prÍzo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o
disposto no AÍ. 78 da Lei Federal n' 8.666/93;

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA APLICAÇÃo oas PENALIDADES

Quando forem verificadas situaçôes que ensejarem a aplicação das penalidades, previstas na
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para

apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao

contratado dos atos a serem realizados.

Parágrafo Unico

A autoridade competente poderá, quando for o caso, aplicar ou dispensar penalidades.

CLÁUSULA DÉcInne QUARTA - DA RESCISÃo

O CONTRATANTE se reserya ao direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelação judicial, sem direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA, nos

seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contÍato;
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da

CONTRATADA;
c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE;
d) quando a CONTRATADA falir;
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de lomecer o objeto do presente contrato.
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Parágrafo Unico

Para apuração das situações acima descritas o CONTRÂTANTE instaurará o procedimento
administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados.
A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a
apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais providências legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DA DOCUMENTAÇÃO CoNTRATUAL

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as parles em
todos os seus termos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e
pareceres que instruem o processo.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÔES

Será incorporada a este contrâto, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que
venha a ser necessária durante a sua vigência.

Parágrafo único

As alterações contratuais devem ser precedidas de anuência expressa do PARANACIDADE,
salvo as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

O responsável pelo recebimento do objeto deste contrato, é o (a) Sr (a) Ademar França Baptista,
designado pela Portaria n" 06212017 .

O gestor do contÍato é o (a) Sr(a) Michele Soares de Jesus.designado pela Portaria n" 00412017.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Dos CAsoS oMISsoS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acoÍdo entre as partes, com base na legislação em
vigor.

CLÁUSULA DECIMA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas

incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste
contÍato.

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro

da Comarca de São Jerônimo da Sena, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de

domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com
plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem

como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Do RECEBIMENTO E DA cEsTÀo no
CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
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Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as
testemunhas presentes âo ato, a fim de que produza seus eÍêitos legais.

de de 2020

CONTRATANTE CONTRAT'ADA

Testemunhas:
RG n' RG n'
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NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊucn rrureRue

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0110612020.

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e da minuta do contrato do
Pregão Eletrônico n" 15/2020, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) veículo tipo Van,
para Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto no parágrafo
único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C n uditk d Santos
Setor de Licitações

Rua Walíiedo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, t 43. 3266-8100 E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitasao@nsb.or.eov.br - rvww-nsb.or.sov.br



NOVA SANTA BARBARA

Pregão Eletrônico nP 075/2020

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo Van, para Secretaria de Saúde.

PARECER JURIDICO

Submete-se novamente ã apreciação desta Procuradoria Jurídica, edital do

processo licitatório Pregão Eletrônico ns 015/2020, o qual tem por objeto

a aquisição de 01 (um) veículo tipo Van para Secretaria de Saúde.

Denota-se que o edital convocatório e minuta do contrato, foram

elaboradas e enviadas de forma pré-configurada pelo Paranacidade,

estando dentro do padrão definido e atendem as prescrições da legislação

em vigor, em especial, da Lei ne 7O.52O|2OO2, Decreto ns 5.450/2003 e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, se

encontra o edital convocatório, bem como a minuta do contrato aprovada

por esta Procuradoria Jurídica.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nq 8.666/93.

46PREFEITURA MUNICIPAL

Origem : Setor de Licitações
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NOVA SANTA BARBARA

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

E o parecer.

Nova Santa Bárbara, 01 de junho de 2020.

Atenciosamente.

Carmen Cortez Wi cken

Procuradoria Ju ríd ica
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TCEPR

Detalhes processo licitatório

,vro. m2O

No licjtàção/dispensa/ircxltibilidadêt 15

iaodaldade! pregão

Númeto é{itâíprocesso* 2Bl2020

Entidade Exeortora UUXlCiptO Oe HOVA SINTA úR8ARA

rs05 prov.ÀIêntêr dê o.9ônl.nor inte.ôâ.ion.itlôúltilàter.li dê.rédr

Vallar

Instituição Fanancerrâ

Contrato de EmpÍéstimo

DescriÉo Resumidô do Objeto" Aquisção de 0t (um) vejcllo tipô van, pàra SecÍebna Muniopat de Saúde

Forma de Avali(Éo Menoí Prêço

Dotaçâo OÍçâmêírtiiriâ' 080011030103202025,H9052&»

PÍ€ço máxmo/RdeíéÍria de preço - l8t.29O,m
Rr*

Datâ ê LanlaÍnento do Edital Of/6/ZOZO

Data da Ábeíturô das Propostàs ú/06/2020 Data RegÍ*o

Data da Áàerhlra das PÍopostôs . Oaa negistro

t»ta de tàrEàÍr€.rto do &itàl :

Dôta dô ÂbeÍturô d6 Propostôs

Há itens edusivo6 pâra EPP/ME?

iLá cota de paíticjpaçào parà EPP/ME?

TÍata{ê de oôra coín exigêicia de sôcont atação de EPP/ME?

Há prio.àradê pàra aquis,çôes de nicroemp.esas regionais ou lo.aÉ?

02t0612020

Não

Nâo

Nâo

Não

Percentuàl de FrticipôÉo: 0.00

CPF: 4271512958 (!pqqq!)

hnpsJ/servicos-tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/aml/DetalhesProcessocomp.a.aspx 'Ú1

>
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N{UNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBÁ,.RA

SEDU/PARÁNACIDADE - PAI\{

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N" I5I2O2O.

O IvILINICiPIO de NOVA SANTA BARBARA - PR, toma público que às

09:00 horas do dia 1810612020, na Rua Walfredo Bitrenourt de Moraes, no 222

- centro, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e

Leilões do Brasil (rwwv.bll.org.br), realizará licitação na modalidade Pregão

eletrônico. do trpo menor preço, por meio da utilização de recursos de

tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do

ital, para aquisi ão de:

OBJETO

InÍ'ormações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão

ser solicitados junto ao Pregoeiro na Prefeitura de Nova Santa Bárbara -

P& Paraná, Brasil - Telefone : (043) 3266-8114 - E-mail

licitacao@nsb.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e

seus respectirros modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no

,eguinte endereço Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n 222 - Centro ou no

site http://www.nsb.pr.gor,.br/poraVlicitacao/andamento, das 08:00 às 17:00

horas.

Nova Santa Bárbara, 01 de juúo de 202A.

Cláudia Pereira da Silva

Pregoeira

PoÍaria no 005/2020

PRAZO

(DrAS)
QUANTI-

DADE

VALOR

TOTAL R$

181.290,00 90\EICULO TIPO VAN

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa
Ruar WalÍredo Bittencou.t dê Morâes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266{'100
Efi ail: dianooÍiciâl@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

0l
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Elil,ú,es, eafiisota§, acleslvos, lelas. arla fraal
logontarcas e tudo que sua empÍesa prcoisa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

PROPOSTAS OO PROCESSO

PREGAO ELETRONICO N' ,I5/2020

Processo Administrativo No 2812020
Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: CúUDIA PEREIRA OA SILVA
Data de Publicaçáo: 0210612020 11:45:25

LOTE ,I

Item: í Quant.:1 Unidade: Unidade

{escrição: Veículo tipo Van - Coníorme Anexo 7 do edital

Val. Ref.: 18'1.290,00

Autor
PARTICIPANÍE 049

Marca/Modelo
RENAULT / MASTER
lnÍ. dgtâ!.: espêcjfcaÉo conÍoímê êdital.

RENAULT MASTER,/ L3H2

PEUGEOT / AOXER

RENAULT / MASTER L3H2

RENAULT / t2H2 15+1

RENAULT / MASTER L2H2 MINIBUS

RENAULT / MASTER MINIEUS 20192020

MERCEDÊS BENZ / SPRINTER 416 TETO BAIXO

RENAULT / MASTER L3H2 2.3 DIESEL 2019/2020 OKM

Rêíault / MasteÍ L3H2

MERCEDES / SPRINTER 2O2O

Renault / MasteÍ

Renault/ Master L3h2

Valor
181.290,00

181.000,00

195.000,00

181.290,00

181.290.00

181.290,00

'180.000,00

181.290.00

180.000,00

181.290.00

190.000,00

190.000,00

't81.000,00

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

041

032

010

044

051

047

022

094

040

023

011

030PARTICIPANÍE

1de'l
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=ll-pr{a sE!!s ALPHA6 vEICULos ESPECIAIS LTDA
CNPI: 34.091.218/0001-10 / 1.E: 241,.t21.47L.Lt3 / l.M.: L7.t7O

ANEXO N.'OI
PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Pregão n' 1512020

Ao Pregoeiro(a)

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sasnossa proposta de preços relativa ao
fornecimento de VEÍCULO TIPO VAN; O valor para fornecimento do objeto acima é de R$
151.800 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos reais);
O prazo de fomecimento é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do
contrato;
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite

^ estabelecida para o recebimento das propostas;
O prazo de garantia do objeto é de 12 (doze) meses da entrada em operação, conforme

características técnicas.

Atenciosamente,

CajamaÍ, 18 de junho de 2020.

Aeein.dodefoímà
LEANDRO ZILLIG disitar poÍ LEANDRo

BARBOSA:3073 I ítlooro,rorr,rrrr,
792831 Dado§:2020.06.14

'I 0:07:25 {3'0o'

Leandro Zillig Barbosa
RG: 35.134.889-X
CPF: 307.317.928-31

Avenida Doutor José Luis Leme Maciel, 395 - São Roberto (Jordanésia) - CEP:-07787-0Q0, Ca.iâmar - SP
(1'll 4447 4'l 19 - atendimento@alphaô.com.br

OBS. Inserir todos os valores também por extenso.



5/|

ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA
CNPI: 34.091.218/0001-10 / Í.É.i 241.t27.47t.L13 /r.M.t 17.77O

cARAcTER@ENTo - MoDEro 07

EDITAI DE: PREGÃO N9 15 /2.020 LOTE N9:1

PROPONENTE: ALPHA6 VEíCULOS ESPECIAIS LtdA., CNPJ NS 34.091.218/OOO1.1.O

Municipio de Nova Santo Bárbara - PR

NOME DO BEM: VEíCULO PARA TRANSPORTE - Tipo VAN 16 LUGARES (15+1)

Ne DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

(1) olscRrMrNAçÃo
(2) ExrGÊNCrAs MÍNrMAs Do

MUNICÍPIo
{3) EsPEcrFrcAçóEs Do

EQUIPÂMENTO PROPOSTO

1.MÂRCA/MODEI-O lndicar Renâult/Master/13H2

1.1.Fabricação/Modêlo(4.!o) 2019/2020 lzerc Kml 2O2Ol2027

2.1. Màrcâ lndicar Rênault

2.2- Minima Potência efetiva líquida ÍCV) 125CV 13oCV

2I Cômbustivêl D ese Diesel

2,4. Norme de atendimento a emis5ão de
Srm

sim, Norma de €missão PRoCONVE

L6

3. TRANSMISSAO

3.1.Íipo lúecán1câ Mecánica

3.2. Ns de maÍchas à frente 5 (cinco) marchas 6 (seis) à frente

4. orRÉçÃo

4.1.Tipo Hid.aulicà Hidráulicâ

s. TRAçÂo lndicar Oiantêrrâ

5. PN€US/ROOA

Pneus da liflha dê montagem
Pneus de Linhà de montagêm,

medidàs 225165/166.1. Penus/Roda/Medidas

Sim,linhã de montagem
sim, da linha dê montage, medidas

22sl6sl166.2. Estepe

[reio à dirco nas qúatro rodas com
ABS

7 I Sisrêmâ d€ Frê,os
Freio a disco nas quatro rodagcom

ABS

B. srsrEMA ELÉTRrco

12V / 1soA8.1. Sistema Elétrico Mín,mo (volts) 12V / 1s0A

9. CÂPÂCIDÂDE DECÂRGA

1433 Kg9.1. Câpâcadâde de cârga PBÍ homologado (Kg) lndicàr

10. CARROCERIA. TIPO

Rodoviário/Iurismo -Teto Alto10.1. CaÍroceria Rodoviária/Íurismo ou Urbana -
Têto Alto ou Bàixo

Rodoviáíio/fuíismo -Teto B

16115 passageiros +1 motoristâ)
15 passageiro + 1

motorista10.2. Câpâcidâde de pâssageiíos sentados

Poltronas Reclanáveis êln

tecido
Slm

10.3. Poltronas tipo, reclinávelou não, e

Sim Srm10.4. Cintos de Segurançâ pâra todes âs poltonas

10.5. Largura dâ Poltrone lndicâr 400 mm

5900 mm 6192 mm10-6. Compíimento totâl do veículo

Avenida Doutor José Luis Leme Maciel, 395 - São Roberto (Jordanésia) - CEP: 07787-000, Cajamar - SP
(1 11 4447 41'19 - atendimento@alpha6.com.br
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