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OBJETO: Aquisição de equipamentos (tablet, impressora,
termômetro digital e determinador de umidade), em atenção
ao convênio no 11.764.854-0 da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento - SEAB.

DATA DA ABERTURA: A1I1U2A13, às 15:00 horas.

VALOR MAXIMO: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais).

Rua ! Jaliredo Bittencourt de iltcÍa es,222,'L 43.3266.8100 C.N.P J. N.o 95.5ô1 .080/0C01€0

E-mail: ti;iracao?irnjb r1r.{o\ tri - Nova Sama Biitbara - Paraná

DoTAÇÔES
Exercício da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de recurso

2413 11265 04.003.20.601.02002-01 5 7í6
2013 1295 04.003.20.601.02002-01 5 713
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 23 de agosto de 2.013

De: GABINETE DO PREFEITO

Para: SETOR DE LICITAÇÕES

Assunto: Aquisição de equipamentos.

Venho por meio desta determinar ao Setor de LicitaçÕes

que seja aberto procedimento licitatório para aquisição de equipamentos que

compõem o kit de assistência técnica, para implantação de sistemas de manejo e
fertilidade de solos em propriedades familiares produtoras que exploram a cultura

de café, conforme convênio n" 1 1 .764.854-0, anexo a esta, Íirmado entre o

Município de Nova Santa Bárbara e a Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento - SEAB, sendo que o valor máximo para esta contratação será de

R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

\

/-/ J

Jozia raes
P oe ercicro

Com ciência

o Antônio Bortotti
Secretário de Serviços Públicos Externos

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'2?2, Cerlfro, t 43. 3266.8 t00, E - E6.250-000 - Nova Santa BáÍbara,

Paraná - I - www.nsb.pr.sov.br
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Nove Santa Bárbara, 31 de Julho de 2013. OÍicio n.o 07/13

Prezedo SenhoÍ:

ConÍorme solicitaçáo, eslou enceminhando as especific€çpes dos eguipamentos e
insumos do Programa do CaÍé

Relação dos equipamentos

Relação dos insumos

Sem mais paÍa o momento, agradecemos à atençáo

\

Fernando Cesar Machado
Engenheiro Agrônomo

Emater - Paraná

llmo. Senhor:
CLAUDEMIRVALÉRP Íü,É ith"fu § u Y Éh't1ur,4;t
Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - Pr.

Ne Ítens Modelo Prego ref.
1 Tablet Acer lconia A 5ü) Rs 1.3oO,oO

2 Teclado
Teclado p/ tablet Acer lconia A500/A10O
Series Bluetooth Rs 2s0,00

3 lmpressora lmpressora HP Officejet 100 Rs 1.2oo,oo

4 Termômetro digital Rs lso,oo

5

Determinador de
umidade Agrologic Tec. Precisão Rs 1.600,00

Rs 4.íXr,(x'

ÍrlI Ítens Modelo Preço ref.

t Calcário No mínimo 75% de PRNT Rs 100,00

2 Gesso Gesso Agricola Rs lso,oo
3 Matéria Orgânica Esterco de frango, no mínimo 5 criadas Rs 10O,0O

Rs 350,00

Rua dâ Bandeira 500 - Cabral 80035-270 - Fone (41 )3250-2100 - Cuitiba - PaÍaná - Brasll -"nrt enater.pr got. b,
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Relação dos equipamentos

Ne ítens Modelo Preço ref.

!
2

3

G
I

Tablet
Teclado
lmpressora ,l

ermômetro digital
Determinador de umidade

Acer lconia A 500

Teclado p/ tablet Acer lconia 4500/A100 Series Bluetooth
lmpressora HP Officejet 100

Agrologic Tec. Precisão

Rs 1.300,00
R§

Rs

2sq,qq
1.200,00

RS lso,oo
Rs 1.600,00
Rs 4.s00,00

c
3
tà
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PARAN/À
GOVERNO DO ESTÀDO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURÂ E ABASTECIAAENTO
DEPARTAAIIENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTEXTÁVEI . DEAGRO

ofício no 04e12013 - DEAGRO

Curitiba, 19 de abril de 2013

Senho(a) Prefeito(a),

Em razáo do protocolado 11 .7U.854-0, que trata do Termo de Convênio firmado entre

a SEAB e o MunicÍpio de NOVA SANTA BARBARA, quê tem por objeto a

implantação de sistemas de manejo e fertilidade do solo com ênfase à difusão de

técnicas e tecnologias com'patíveis aos pequenos produtores das regiões cafeeiras

do' Paraná, encaminhamos através deste uma via original do Termo de Convênio, do

Plano de Trabalho e publicaçâo no DIOE para arquivo da prefeÍtura.

Ate amente

E SouzÂ
Chefe do DEAGRO

llustríssimo(a) Senhor(a)
claudemir Valérb Moraes
Prefeito(a) Municipal
NOVA SANTA BARBARA - PR

,1

ttT.

, .,cu')' 
^1L {.,)O)'1r"

Rua dos FuncionáÍios, í559 - Cabral- CEP 80035-050 - CURITIBA,/PR.
Telefone (4í) 331 O27 - Fax (4'l) 33134024
http:/ rwyrv.pr.oov.br/seab - seab@pr.gov.bÍ
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CONVÊNIO N O 11.764.854-0 QUE FIRMAM O ESTADO DO PARANÁ, POR SUA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB E O
MUNICiPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA.

O ESTADO DO PARANÁ, por sua SECRETARIA DE ESTADO DAÀGRICULTURÁ E
DO ABASTECIMENTO, com sede na rua dos Funcionários, 1559 - Cabral, em Curitiba/PR, inscrita
no CNPJ sob n' 76.416.95710001-85, neste ato representada por seu Titular NORBERTO
ANACLETO ORTIGARA, portadoÍ da Cédula de Identidade RG n" 1.185.513 SSP/PR, inscrito no
CPF/I\4F sob n" 231.562.879-20, doravante denominada SEAB e o MUNICÍPIO DE NOvÀ SAIITA
BÁRBARA , inscrito no CNPJ n' 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222, neste ato representado pelo Senhor Chefe. do Poder Executivo Claudemir Valério
portador da CaÍeira de Identidade RG n" 4.039.382-0 e inscrito no CPF/IvíF sob o no 563.691.409-10,
doravante denominado MUNICÍPIO, em consonância com o contido no protocolado n" 11.764.854-0,
devidamente autorizado pelo Senhor Govemador do Estado (protocolado n' 11.591.597-5), nos termos
dos artigos 133 e seguintes da Lei Estadual n" 15.608/2007, c/c o art. 4', § 1" do Decreto Estadual n'
6.19112012 e art. 87, inc. XVIII da Constituição Estadual, resolvem celebrar o presente Convênio,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a implantação de sistemas de manejo e fertilidade de solos

em propriedades familiares produtoras que exploram a cultrua de café, com ênfase à difusão de

técnicas e tecnologias compatíveis áos pequenos produtores das regiões cafeeiras do Paran4
viabilizando aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade do café, em

conformidade ao estabelecido no Plano de Trabalho, que integra este instrumento como se nele

estivesse transcrito.

Parágrafo Único. lntegram o presente Convênio, além do Plano de Trabalho, as diretivas constantes

no documento intitulado "Procedimentos Operacionais do Projeto de Implantação de Sistemas de.

Manejo e Fertilidade de Solos em Propriedades Familiares de Produção de Café e Estruturação de

polos de Referência em Qüalidade de Bebida do Parana", independente de transcrição.

CLÁUSULÂ SESUNDA- DAS RESPONSABILIDADES DA SEAB

I. Concorrer com a importáncia de até RS 50.100,00 (cinquenta mil e cem reais), para cumprimento do

objeto preconizado na Cláusula Primeira, que serão pagos de acordo com o especificado no

cronograma do plano de trabalho, desde que atendida a documentação exigida pela Lei Estadual n'
15.608/2007, pela Resolução rf 12612007 da sEAB ; Resolução n" 28/2011 do TCE-PR, Instrução

Normativa no. 61/2011 do TCE-PR ;

II. Solicitar informações ao Município, bem como interpelar, no que diz respeito ao c

objeto do Convênio;

rimento do
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III. Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do Convênio, conforme estabelecido na
Cláusula Quinta;

lV. Publicar o extrato de convênio e eventuais aditivos na imprensa oficial estadual e a de analisar
previamente as proPostas de reformulação do Plano de Trabalho, por escrito, acompaúadas de
justificativas e desde que não implique na mudança de objeto;

V. Fomecer ao MUNICÍPIO noÍÍnas e instruções para prestação de contas dos recursos financeiros a
ela trãnsferidos;

VI. Analisar e apÍovaÍ os relatórios de execução fisico-financeira e a pÍestação de contas apresentados
pelo MLINICIPIO, objeto do presente Convênio;

VII. Vetar pagamentos antecipados ou adiantamentos por fomecimento de bens ou de serviços ainda
não entregues ou não executados com recursos do Convênio;

VI[. Encamiúar a prestação de contas e respectivo processo na forma e prazos fixados em
Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do.Paraná - TCE/PR para apreciação;

IX. Informar o Tribunal de' Contas do Estado do Paraná sobre qualquer ilegalidade ou
irregularidade na execução do convênio;

X. Instaurar em prtvo não excedente a 30 (trinta) dias, Tomada de Contas Especial na hipótese de
o Município deixar de cumprir o objeto conveniado ou deixar de prestff contas da aplicação e
administÍação do montante repassado;

CLÁUSULA TERCEIRÂ - DAS RESPoNSÀBILIDADES Do MUNICÍPIO

I. Utilizar os recuÍsos alocados pela SEAB para a realização do objeto descrito na Cláusula
Primeira, dentro dos prazos estabelecidos neste Termo e nos planos que o integram.

II. Depositar os recursos recebidos em conta especíÍica em estabelecimento bancririo oficial;

IU. Utilizff os serviços (mão de obra de servidores técnicos), na forma de contrapartida, no valor de
até R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).

IV. Concorrer com sua estrutwa técnica e administrativa para cabal e plena consecução do objetivo;

V. Ernpregar os Íecrusos exclusivamente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo termo
de transferência; 

-
VL Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores dos sistemas de controle intemo e extemo

a todos os ates, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento

Pactuado;

VIL Atender as recomendações e exigências técnicas e operacionais contidas no documento intitulado
"Procedimentos Operacionais", peça integrante do presente instrumento;

VIII. Atender as recomendações, exigências e determinações da SEAB e dos agentes dos sistemas de

controle intemo e externo;

lX. Prestar contas das importâncias que lhe forem repassadas, dos rendimentos da aplicação financeira
destinados a execução do objeto pactuado, dketamente a SEAB paÍa apresentação ao Tribunal de

Contas do Estado do Paranti em consonância com a legislação aplicável à espécie;
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X. Comprovar tempestivamente, junto a SEAB, a utilização apropriada dos recursos que lhe forem
repassados;

)C. Restituir o eventual saldo de recursos ao Concedente, na conclusão, extinção, denúncia ou rescisão
do presente convênio;

XII. Utilizar os recuÍsos financeiros em conformidade com os procedimentos legais, em especial com
observância ao estabelecido na Lei no 8.666193 e na Lei n" 15.608/2007 e Resolução n' 28/201 I do
Tribúnal de Contas do Estado, no que diz respeito as aqúsições, execução de obias e prestação de
serviços por terceiros, mediante via de regra, pela competente licitação;

XIII. Responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços, bem como pelos
encargos decorrentes da execução do objeto conveniado, inclusive trabalhistas, previdenciiirios,
sociais, fiscais e comerciais, não gerando a SEAB obrigações ou outros encargos de quaisquer
natureza;

XIV. Apresentar documentação constante da Lei no. 15.60812007, da Resolução no.028l20ll do TCE-
PR e da Instrução Normativa !o. 61/2011 do TCE-PR;

XV. Responsabilizar-se pela obtenção de licenças ambientais, outorga d'água ou dispensa de outorga,

Quando necessiirio, junto aos órgãos responsáveis;

XVL Instituir a Unidade Gestora de Transferências - UGI nos moldes do estabelecido no artigo 23 da
Resolução no.028/ll do TCE-PR;

XVII. Não repassar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto do presente convênio;

XVIIL Manter cadastro atualizado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná do(s) gestor(es) e
servidor(es) encarregados da fiscalização do ato de transferência, inclusive dos integrantes da
UGT;

XIX. Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convênio em local seguro e

em bom estado de conservagão, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas por um prazo de

l0 (dez) anos contados de encerramento do processo de prestação de contas, nos termos do art. 398
do Regimento Intemo do TCE/PR;

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES COMUNS

I. As responsabilidades dos partícipes são limitadas, exclusivamente, as obrigações contraídas duÍante

o presente ajuste, ceda qual assumindo e respondendo pelos encargos legais, contrahrais e

trabalhistas deconentes da realização do objeto deste instrumento em relação aos seus servidores,

não havendo_responsabilidade solidaria;

II. As entidades partícipes estabelecem que as despesas de custeio no desenvolvimento das atividades

são de responsabilidade de cada entidade, não cabendo ressaÍcimento, à que título for, de um
partícipe para outro na realização do objeto.

III. As entidades partícipes Írssumem o compromisso de promover a dimlgação do trabalho realizado

em parceri4 durante a vigência do presente termo concedendo os devidos créditos.

CLÁUST]LÁ QUINTA- DA FISCALIZAÇÁO E DO ACOMPA}{HAMENTO

I - Pela SEAB

Em cumprimento ao aÍt. 137, enc. IY da Lei numero 15.608/2007 e arts. 6, inc. V, 21, da Resolução
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número 28/2011 do TEC-PR, a indicação do servidor Cláudio Roberto Riesenberg Marques,
Engeúeiro Agrônomo, Iotado no Núcleo Regional de Comélio Procópio, porrador do RG 2.086.919
SSP/P& que pela SEÀB responderá pelo acompanhamento e fiscalização da aplicação do valor
repassado e da execução do respectivo objeto, devendo, ainda, sem prejuízo de outras ações, emitir os
seguintes documentos:

a) Termo de Acompanhamento e Fiscalização, consistindo no relatório circunstanciado no qual serão
anotado$ os resultados de qualquer verificação acerca das atividades desenvolvidas, as condições em
que se encontra a execução do objeto quando da hscalização e eventuais desconformidades ou
omissões do Município convenente. O referido Termo será expedido trimestralmente ou sempre que
houver intervenção do fiscal responsável, consoante avaliação técnica ou determinação de autoridade
superior;

c) Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira, emitido na hipótese do objeto não ter sido
conclúdo, porém a proporção já executada possibilita a manifestação quanto à realizaçáo do objeto de
modo a beneficiar as comunidades rurais, certíficando, nesse caso, se o percentual fisico executado é

compatível ou não com o recurso passado;

d) Certificado de Cumprimento dos Objetivos, pelo qual a SEAB certificará o cumprimento do objeto
da parceria nos termos ajustados, expedido quando constatada a efeüvação, de modo estável, rotineiro,
com identificados resultados percebidos e veriÍicáveis, das práticas possíveis com os bens adquiridos.

II - Pelo Municipio:

Em cumprimento ao art. 23 da Resolução TCE/PR numero 28/2011, o Município convenente comporá
Unidade Gestora de Trarsferência - UGI com as seguintes atribuições mínimas:

a) controlar a aplicação dos recursos aplicados à realização do objeto avençado;

b) controlar a movimentação financeira a partir da celebração do presente termo;

c) aferir as despesas referentes à execugão do ato de transferência;

d) acompaúar o cumprimento e avaliar as metas pactuadas;

e) elaborar o paÍecer ou relatório sobre a execução do convênio;

f) i-nformar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre qualqueÍ ilegalidade ou inegularidade na

execução do presente convênio

Parágrafo primeiro. O órgão de Controle Intemo da SEAB, no exercício dos deveres de

acompaúamentô e fiscalização, a qualquer tempo poderá emitiÍ relatório circunstanciado sobre a

execução do objeto da transferência, discorrendo o histórico do acompanhamento da execução,

eventuais suspensões e medidas saneadoras, manifestando-se conclusivamente sobre a regularidade da

aplicação do recurso consoante objetivos, metas, observância das normas legais e cláusulas avençadas,

qualidade do serviço executado e avaliação das metas e dos resultados estabelecidos mediante

compÍuativo analítico entÍe situação anterior e posterior à celebração do termo.

Parágrafo segundo. A SEAB e o Município comprometem-se, em ato prévio, condição à efetivação

da transfeÍência do recurso hnancbiro, a registrar e manter cadastro atualizado no Sistema InteÉrado de

Transferência - SIT disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná dos gestores e

servidores encarregados da Íiscalização do ato de transferência, inclusive daqueles que compuserem a
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Unidade Gestora de Transferências - UGT.

cLÁusuLA sExTA - DAAIjTERAÇÃO Do INSTRUMENTo DE corwÊNro
O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de
justificá-lo, dependendo de apresentagão e aprovação prévia pela Administração de projeto adicional
detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas,
sendo sempre formalizado por aditivo.

cLÁusuLA sÉTIMA - DA DEsTINAÇÃo Dos BENs Ao rERJvro Do coNvÊNIo
Findo o convênio, observado o fiel cumprimento do objeto proposto e da prestação de contas, e sendo
necessário para asseguÍar a continuidade dos trabalhos previstos no Plano de Trabalho a seÍem
realizadas em prol do interesse público, os bens patrimoniais remanescentes, poderão ser doados ao
Instituto EMAIER, observado a legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRAPARTIDÂ Do CoNVENENTE-MUNICÍPIo

A título de contrapartida, o CONVENENTE-MLfNICÍPIO participar4 pelo período de 19 (dezenove)
meses, com o valór de R-S 2.640i0 (dois mil, seiscentos e quare;ta reàis), iepresentado em horas de
serviço de técnicos servidores, ao custo mínimo de R$ 10,00 (dez reais) por hora trabalhada, mediante
a utilização mínima de 14 (quatorze) horas/mês, equivalendo a R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por
mês.

CLÁUSULA NONA - DA FONTE DOS RECURSOS

Parágrafo primeiro. Os recursos financeiros referidos na Cláusula Segunda (SEAB), item "II",
correrão, por conta da dotação orçamentaria n" 6502.20601044.257 - , Políticas de Apoio a Agricultura
Familiar, Natureza de Despesa n" 33404101 e 44404101.- Contribuições a Municípios, Fonte 103. e
Notas de Empeúo n's 65000000202527-1 e 65000000202576-1, datados de 2'7112/2012, no valor
máximo de R$ 50.100,00 (cinquenta mil e cem reais).

CLÁUSULA DÉCTUA - UO REPASSE FINA}ICEIRO

Para consecução dos objetivos deste Termo, a SEAB repassará ao MUNICÍPIO de Nova Santa Bárbara

a impoÍrância de Rl$ 50.100,00 (cinquenta mil e cem reais), a ser utilizada exclusivamente na execução

dos trabalhos estabelecidos no Plano de Trabalho.

Parágrafo Primeiro. Para fins de liberação do valor acordado, deverá o Município de Nova Santa

Barbara apresentar a seguinte documentação:

I. Certidão de Regúaridade perante o INSS e ao FGTS;

IL Certidão Negativa de Débito para com as Fazendas Públicas e Tribunal de Contas do Estado do

Parana, Lei de Responsabilidade Fiscal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo Segundo. Os valores que forem repassados pela SEAB deverão ser depositados no prazo

de 24 (vinte e quatro) horas, contadas de seu recebimento, na agência local do Banco do Brasil ou

Caixa Econômica Federal, onde Íicarão mantidos em conta especial, vinculada ao presente Convênio;

Parágrafo Terceiro. Caso a previsão de utilização dos recursos referidos no caput desta Cláusula seja

igual ou superior a 30 (trinta) dias, o valor repassado ao Município, deverá ser aplicado em conta de

cademeta de poupaaça junto à instituição financeira acima mencionada;
tl
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Parágrafo Quarto. A movimentação da conta banciíria destinar-se-á exclusivamente ao atendimento
de despesas com a execução do objeto do ajuste e será feita mediante a emissão de cheques nominais
e/ou ordens de pagamento.

cLÁusuLA DÉcrul pnruuRA - DA pREsTAÇÂo DE coNTAs
O Município prestará contas deste convênio à SEAB, observando as Resoluções e instruções
Normativas próprias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo de prestação de contas
extraordiniíria se solicitado.

Parágrafo único: Cumprirá à SEAB encamiúar a prestação de contas ao Tribunal de Contas do
Estado do Paranii na forma estabelecida no aÍ. 26 da Resolução n'28/2011 e aÍt. 17 da Instrução
Normativa no 061/2011.

CLÁUST]LA DÉcIu.I srcuNDA- DA DENÚncra ou RESCISÃO

Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por acordo entre os partícipes, ou rescindido,
unilâteralmente, através de comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, por
descumprimento das cláusulas e condições fixadas ou por superveniência de legislação que o tome
inexequível, respondendo os partícipes pelas obrigações até então assumidas.

cLÁusuLA DÉcrNr,q, TBRcEIRA- DAS coMLtNICAÇôns rurnn os pARTÍcrpES

Todas as comunicações entre os partícipes deverão ser feitas por escrito e protocoladas:

a) Quando dirigidas a SEAB deverão.ser encaminhadas ao Sr. Chefe do Núcleo Regional de Comélio
Procópio, no seguinte endereço: Avenida Minas Gerais, n"1351, CEP 86.300-000, Comélio
Procópio/PR.

b) Quando dirigidas ao Município, deverão ser endereçadas ao, Sr. Prefeito Claudemir Valério, na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes,222, Município de Nova Santa Barbara, CEP 86.250-000.

cl,Áust LA DÉcIvra Quanra. - Dos ADITIVOS

Este Convênio poderá ser alterado através de Termo Aditivo mediante proposta dos convenentes,

devidamente formalizada e justificada, em que ambos estejam de comum acordo. A proposta deve ser

apresentada no,privo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência. Em nenhuma

hipótese poderá ser alterado o objeto do Convênio, exceto no caso de ampliação da execução do

mesmo ou paÍa redução ou exclusão de meta sem prejuízo da funcionalidade do objeto.

CLÁUSULA DÉCNVTA QUTXTA - DA YIGÊNCIA

A vigência deste convênio será até 3l de outubro de 2

na imprensa oficial estadual, podendo ser prorrogada,

por escrito do Convenente em privo não excedente a 6

014, com início na data da pubiicação do extrato

a critério dos participes, mediante manifestação

0 (sessenta) dias antes de seu término.
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SECRETÁR'A DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU ARI O . DEAGRO

cLÁusuLA DÉcrua snxr,l - Do FoRo
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir quaisquer
questões oriund.s deste Convênio.

E, por ser à vontade das partes e validade do que foi ajustado, lavrou-se o presente Termo em 3 (três)
vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e duas testemuúas.

Curitiba de de 2012.

Valério
--dc@ lá!ilÉnpl---

NORBERTOANAC O ORTIGARA VALÉRIO

Secretario tado Prefei cipal de Nova Santa Biirbara

TESTEMUNHAS

1

2



)
covenruo Do ESTADo Do PARANÁ

SECRETARIA DAAGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO
l.DADOS CADASTRAIS

refeitura Munici al de Nova Santa Bárbara 5.561 .080/0001-60
NPJ;.rgão ou Entidade Proponente:

Endereço:
Av. Walter Guimaráes da Cósta, 512

idade:
ova Santa Bárbaia

F
R

EP:
untcl al3-3266-1222

DD - Telefone: sfera Administrativa:

ência* raça de Pagamento*onta Corrente* EIànco*

esponsável:
laudemir Valério 563.691 .409-10

PF:

V rgão Expedidor
hefe do Executivo Munici alrefeito Munici al039.382-0 SSP/PR
unção:argo:

EPndereço:

2.OUTROS PARTICIPES

PF ou CNPJ: sfera Administrativa:ome

EPndereço:

3.DESCRtÇÃO DO ATENDTMENTO

OLOS DE REFERÊNCIA EM QUALIDADE DA BEBIDA NO NORTE PIONEIRO D

lnício:

Término: 31t10t14

Dura ao
RT L ELI DADEF ED o oSSEED EMAN oJ ESMAS STE

P oR UD o ED ÉCAF E UT RAU oESTR DDEM L ESAR ÇÁÇÁ
Após publicação no DIOE

PARANA'

ítulo do Programa:
MPLANTAÇÃO DE
ROPRIEDADES FA

ldentifica ãodoO eto:
lmplantar (no) sistemas de manejo e fertilidade de solos em propriedades familiares produtoras de café, com potencial de difusão d

écnicas e tecnologias compatíveis aos pequenos produtores das regiões cafeeiras do Paraná, viabilizando aumento da produçáo
rodutividade e melhoria da qualidade do café.

,O

OJ

riiúlt



s municÍpios constantes no zoneamento agroclimático da cafeicultura Paranaense tem o café como uma alternativa importante no processo
e diversificação, e possuem condiçoes edafo-climáticas adequadas para produçáo, tanto no nível de produtividade como de qualidade. Há,
ntretanto alguns gargalos irnpeditivos e dificultadores, principalmente a produtividade média, que está bem abaixo do potencial produtivo e
o ponto de equilíbrio.

ratos culturais, manejo de solos e manejo da fertilidade, efetuados de forma inadequada, tem mantido a produtividade abaixo do ponto de
uilíbrio, inviabilizando a produção de caÍé em grande parte das propriedades do Paraná

omo o perfil dos produtores de café dessas regiões não é homogêneo, existe um grande contingente de pequenos produtores que se
ncontram à margem do processo de modernização e inovaçáo tecnológica da atividade cafeeira. Estes representam o elo mais frágil da
deia do café e são os que sofrem mais intensamente as consequências das crescentes exigências do mercado, principalmente de escala e

ualidade do café.

endo assim, proporcionar aos produtores familiares das regiões cafeeiras do Paraná, acesso às técnicas e tecnologias, dentro da realidade
e uma propriedade em atividade, com as particularidades e características regionais, passando a ser uma importante ferramenta para
lavancar a atividade e proporcionar aos produtores, condições de melhoria da produçáo, produtividade e qualidade.

apoio a propriedades familiares em açÕes de manejo e fertilidade dos solos, sáo ferramentas importantes, aliadas ao trabalho de assistência
cnica para a profissionalização e desenvolvimento da atividade na região. Portanto é necessário estabelecer ações de apoio do governo
ara viabilizaçáo da implantaçáo dessa proposta.

omo apoio ao processo, necessita que os laboratórios de classificação e degustação de café existentes sejam modernizados para que
ossam trabalhar com cafés especiais

3
r§



(Nome da PreÍeitura ou Associação)

Localização Duração lndicador Físico

UFEntidade:

Descrição

lnicio Término Unidade Quant. Unitário

Código
da

Natureza
Despesa

Met
a

(município) ALR ot1 43111 UN í0 4.560,001
lmplantaçáo de Sistemas de Manejo e
Fertilidade do Solo - Anexo I 45.600,00

(município) ALR 0l1 431t1 Un
Conforme
Tabela I

Un
Conforme
Tabela I

Adequação e reestruturação dos Laboratórios
de Classificaçáo Física e Degustação de Café
- Anexo 2

(município) ALR 31t10t14 UN 0'l 4.500,00lmplantação de Kits de Assistência Técnica -
Anexo 3

4.500,00

50.í00,00TOTAL

4.METAS E ESTIMATM DE CUSTO (RS 1,00)

Gusto

PR

Total

TAL
eta í: Detalhado itens na planilha que está no anexo I
eta 2: Detalhado itens da planilha que está no anexo 2
eta 3: Detâlhedo itens da planilha que está no anexo 3

Meta 2 só será aplicada nos municípios de Carlópolis, Santo Antônio da Platine, Jacarezinho, Grandes Rios, Pitangueiras e Cambira.

O

Meta 3: Só será aplicado nos municípios das regiões de Cornélio Procópio e Jacarezinho.

UT

)



)
S.CAPACIDADE INSTALADA ( refere-se a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto )

lnformações específicas para cada município a ser celebrada a parceria, tais como: disponibilizaçáo de técnicos, equipamentos, veículos, local
e armazenagem, logística, combustíve|.... )

Es cifica ao
Diretos lndiretos

Meta

10
1 afeicultores familiares selecionados conforme critérios o perfi

efinido

2 Conforme Tabela
I

écnicos que trabalham efetivamente com os grupos de cafeicultore
am iliares

Conforme Tabela
I

3
aboratórios de monitoramento da qualidade do café (Carlópolis

nto Antônio da Platina, Jacarezinho, Grandes Rios, Pitangueiras
ambira)

TOTAL (sem repetição)

Meta
1

Entidade: UF: PR

6.BENEFIC IOS ( famílias , pessoas ou instituições )

Quantidade
Total

't0

T.METODOLOGTA DE EXECUÇ o
Forma de construção /aquisição, utilização e administração por meta programada.

c
o)

1- lmplantação de sistemas de manejo e feÉilidade dos solos em propriedades familiares de produção de café:

)



I .1 - Seleção das propriedades distribuídas r o município, de acordo com os critérios perfil definido neste projeto . Os técnicos

mater realizarão esta seleção, juntamente com as Associações de Produtores,quando for o caso.

1.2 - Cada cafeicultor beneÍiciário, receberá assistência técnica do Emater, sobre manejo e fertllidade do solo, recebendo os seguintes

nsumos: calcário, gesso agrícola e adubo orgânico, baseado nas necessidades apontadas pelo.laudo de análise de solo;

1.3 - Pretende-se o atendimento médio de 3 hectares por propriedade, sendo disponibilizado por hectare: 02 toneladas de calcário, 800

g de gesso e 12 toneladas de adubo orgânico, podendo ocorrer remanejamentos por propriedade, de acordo com a recomendação

nica baseada no laudo da análise de solo. Ressalta-se que será limitado o recebimento de insumos por produtor, para o atendimento

e até 05 hectares de café, de forma a priorizar o atendimento as pequenas propriedades.

.4- O produtor beneficiado, deverá assumir todas as recomendações técnicas, assim como se responsabilizar pela mão de obra e

emais custos operacionais, inclusive disponibilizando a propriedade para visitaçoes e informações, funcionando como um local de

ifusáo de conhecimentos. Deverá também assinar o Termo de recebimento e responsabilidade emitido pelo Emater Anexo 4

.5- Os cafeicultores familiares selecionados para receberem apoio na implantação de sistema de manejo e fertilidade de solos teráo

passe de conhecimentos das tecnologias antes e durante a implantação do sistema. Durante todo o processo de adoção os

feicultores serão monÍtorados por pesquisadores da Área de Solos e Café do lapar e extensionistas do Projeto Cafe da Emater

2- Reestruturação dos Centros de Degustação de café.

2.1 - A reestruturação dos Centros de Degustaçáo de Carlópolis, Santo Antônio da Platina ,Jacarezinho, Grandes Rios,

itangueiras e Cambira nas instalaçóes já existentes, ocorrerá com a aquisição de equipamentos e instrumentais de classificação e

egustação, na substituição dos atuais já obsoletos.

- A reestruturaçâo esta orçada em valor médio de R$ 20.000,00 por centro, totalizando R$ 120.000,00

3- Estruturação de equipamentos tecnológicos aos técnicos do EMATER:

io receberá um kit de assistênciã

{

3.1- O técnico do EMATER, res onsável ela assistência técnica do Í eto, neste municí



nica composto de 0í tablet, 01 rmpressora portátil, 01 termômetro digital e 01 deterrr or de umidade, permitindo maior agilidade e

ciência nas recomendações junto aos produtores

4 - Disponibilização de hora-técnica por parte do MUNICíPIO:

efinidos:

- O MUNICÍP|O disponibilizará um técnico de nível medio para o atendimento do convênio, aos custos mínimos assim.-=--
R$ 10,00/hora kabalhada, sendo utilizado o mínimo de 14hs/mês, equivalendo a R$ 140,00/mês, e finalizando ao término do

nvênio programad5 para 31t1012014, um custo total de R$ 2.640,00

UF: PREntid
ade:

8 CRONoGRAMA DE DESEMBOLSO (R$.í,00) -ANO: 2012t2013

TotalPARCELAS MENSAIS

v VIII tx x XI xI xlll xlv XV XVI XVII XVIII txr

M
et
a

PaÉiclpant
e

I ll
Proponenle

45.600,00SEAB 45.600,00
45.600,00

I
Total 45.600,00

Proponente

SEAB2

Total

Proponenle

4.500,00SEAB 4.500,00
4.500,00

J

Total 4.500,00
Proponente

SEAB4

Total

PÍoponente
50.'t00,00SEAB 50.í 00,00

s0.í00,00

To
tal

Total 50.í00,00

Ir IIrI

II

II

TTIIII
IIrTII IIIIIII

II
II
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Entidade: UF: PR
g.PLANO DE APLICA o

PaÉicipação
Total

45.600,00

4.500,00

50.í00,00

l0.DECLARAÇ O DO PROPONENTE
Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do

bastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de in tmplência com o Tesouro Nacional
u qualquer órgáo da Administração'Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de signadas nos orçamentos
a União na forma deste Plano de Trabalho

*itens que podem ser inclusos após definido o apoio
Preencher somenle as células em branco

/E..zc<-o 6,.-,n V,>[^ o( s<ó c.- | ,-n. ,ru,

\bÇ'rA L.'c-1 c<-9

s

fa

/

/*cl".ck ,rl'" ./*rutç//.o)-

"l.r--o 
(.,1r< /OZ ,

u s Koch
da Sf/t,

O
(o

Natureza da Despesa
Proponente SEABCódigo EspeciÍicação

45.600lQ0Custeio
4.500,00lnvestlmênto
50.í00,00Total

ome laudemir Valério
argo refeito Municipal
ocal; va Santa Bárbara

ll.PARECER DO CHEFE DO NUCLEO REGIONAL DA SEAB
ome: aurício Reis Koch
argo hefe do Núcleo Regional da SEAB de Cornélio Procópio
cal omélio Procópio

Asata:
,I2.APROVA O DA SEAB

omeÍ orberto Anacleto Orti aÍa
a o ecretário de Estado
ocal: uritiba
ata

G'>.,-o a?'rr* 9á/-.-'ê s

.b
hrd,\)
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Anexo í- lmplantação de sistemas de maneio e feÉilidade do solo

Para lmplantaçâo do Sistema de Manejo e Fertilidade do Solo - módulo médio de 3 há.

a) Unidade de Referência (propriedades

atendidas) 10 UDs

Qtde insumo/3 ha

/U.D.

Valor insumo U.D./

R$

Valor/U.D. Valor total/ 10

U.Ds. R$

Itens:

Análise de solo
Calcário + Frete 6,00 ton 100,00/ton 600,00 6.000,00
Gesso + Frete 2,40 ton 150,001ton 360,00 3.600,00
Adubo orgânico 36,00 ton 100,001ton 3.600,00 36.000,00
Análise do solo, conforme Municípios

constantes da tabela I

Mâo de obra contrapartida do cafeicultor

beneficiário.
Total Geral do município (10 UDs 4.560,00 45.600,00

O Sistema de manejo e fertilidade do solo, consiste na utilizaçáo de uma área com lavoura em produção, com produtividade média regional atual

onde serão implantada toda a tecnologia disponível para a recuperaçáo do solo do ponto de vista físico, químico e biológico, de modo que possibilite susten-

tar um aumento gradual de produtividade

)

c
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Anexo 2 - Reestruturação dos laboratórios (ap.-

Pitangueiras e Cambira)

.)s p/ municipios de Carlópolis, santo . )onio da Platina, Jacarezinho, Grandes Rios,

Adequaçáo e reestruturaçâo dos Laboratórios de Classificação Física e Degustaçâo de Café; com o objetivo de possibilitar os degustado-

res e classificadores condíções de melhor avaliação dos cafés especiais, de modo que possam orientar tecnicamente os cafeicultores na melho-

ria da qualidade e separar lotes de excelentes qualidade para mercados especíÍicos, sendo R$ 2O.OOO,OO por laboratório conforme relação de

itens abaixo.

a) Adequação dos Laboratórios

Itens
Descascador de café com vazadeira R$ 1.700,00
Determinador de umidade R$ 7.000,00
BalanÇa eletrônica (div. Máx.. 1 g) R$ 200,00
Torrador para cafés especiais R$ 6.000,00
Mesa de prova R$ í.500,00
Moinho especial R$ 3.500,00
Total R$20.000,00

Para que o degustador/classificador de café possa fazer uma boa avaliação das amostras de cafés especiais necessita de

equipamentos mais precisos tanto no momento da determinaçáo da umidade, como na torra e no ato de iazer a moagem do café. Os

equipamentos hoje disponíveis nos laboratórios da região são os que foram utilizados a dezenas de anos pelos lBC, já desgastados e obsoletos

qu do se necessita de mais precisáo.

i\)
P



Anexo 3- Kits de assistência técnica>-
Para lmplantaçáo de Kits de Assistência Técnica, visando acompanhamento das propriedades familiares atendidas pelos técnicos, sendo

R$4.500,00 por Kit, conforme relaÉo de itens abaixo.

Para que os técnicos possam fazer um bom acompanhamento nas Unidades de Referência e Difusão dos Resultados, orientando o ma-

nejo e fertilidade do solo, condução da lavoura, colheita e pós colheita, necessita de equipamentos com alta tecnologia. A necessidade de emis-

sâo de laudos técnicos de orientação e acompanhamento na unidade de referência de forma manual tem dificultado devido a pouca agilidade,

clareza e legibilidade para o produtor. A necessidade de emissáo de receituário agronômico no momento da visita também demanda um equipa-

mento de informática. No acompanhamento da gestão da propriedade também é fundamental a informátÍca.

Os equipamentos relacionados permite ao técnico iniciar a orientaçáo do cafeicultor a adotar o sistema de agricultura de precisáo. No

momento da secagem do café, a determinação da temperatura do terreiro, massa do café, do secador, etc. facilita a orientação do cafeicultor

pelo técnico. A correta determinação da umidade dos lotes orienta o técnico como proceder o manejo dos lotes do café e orientar o cafeicultor.

Os equipamentos relacionados e que são portáteis, portanto acompanhando o técnico no campo, moderniza o atendimento, dando mais agilida-

de e qualldade a assistência técnica.

,c
t§
N

a) Equipamentos para os kits

Itens
Tablet R$ 1.300,00
Teclado p/ tablet R$ 250.00
lmpressora portátil R$ 1.200,00
Termômeúo dlgital R$150,00
Determinador de umidade portátil R$'1.600,00
Total R$4.500 00

))



Anexo 4 - TERMO DE RECEBTMENTO E RESPONSAB. hOe OO CAFETCULTOR - STSTEMA DE . )EJO E FERTTLTDADE DO SOLO.

OSr , CPF produtor de café, situado na propriedade

bairro-nomunicípio-PR,beneficiáriodoprojetodelmplantaçãôdesistemasdemanejoefertilidadedo
solo em propriedades familiares de produção de café, atendendo ao perfil de beneficiário descrito no projeto, assume as seguintes

responsabilidades: ,r

l.Seguir as recomendaçÕes e orientações dos técnicos do projeto;

2.Disponibilizar livre aceso a propriedade, para visitas, realizaçáo de eventos e pesquisas, auxiliando no que for preciso com informações

referentes ao sistema produtivo;

3.Comprometer-se com a máo de obra necessária para implantaçáo das melhoria! almejadas;

Deélarando ter recebido as seguintes quantidades de insr:rmos:

toneladas de calcário;

quilos de gesso;

toneladas de esterco de galinha;

Possibilitando a melhoria da fertilidade dos solos em _ hectares de café da sua propriedade.

,_de de 2012.

Assinatura do Produtor Assinatura do Técnico da EMATER

(Responsável pelo acompanhamento)

Nome:

\)
«)

Nome
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TABELA r - pRoJETo cerÉ - pRocRAMA DE DEsENvoLVIMENTo DA cAFEIcuLTURA -

oo penaruÁ
)n,trr-rln No NoRrE PloNErRo oo =r,

Reestruturação ,

dos laboratórios

de classificaÇão e ]

degustação de l

café |

C urso

Degustadores
N Municipios

UR - Manejo e

feÉilidade do solo

KiG de Assistência

Técnica

1 1 20.000,001 15 68.400,00 4.500,00 92.900,00Carlópolis
1 4.500,00 0 72.900,002 Figueira 15 68.400,00

10 45.600,00 1 4.500,00 0 50.í00,003 lbaiti
04 15 68.400,00 1 4.500,00 72.900,00Jaboti
0 50.í00,005 10 45.600,00 1 4.500,00Ribeirão Claro

1 4.500,00 0 50.100,006 10 45.600,00Salto do ltararé
1 4.500,00 1 20.000,00 83.780,007 13 59.280,00Santo Ant. da Platina
1 0 72.900,00I 15 68.400,00 4.500,00Siqueira Campo

I I 36.480,00 1 4.500,00 0 40.980,00Tomazina
1 010 I 36.480,00 4.500,00 40.980,00Sapopema

11 13 59.280,00 1 4.500,00 0 63.780,00São Jerônimo Serra
12 10 45.600,00 1 4.500,00 0 50.100,00Nova Fátima

1 4.500,00 0 50.í00,0013 Nova Sta. Bárbara 10 45.600,00
1 4.500,00 0 50.í00,0014 10 45.600,00Cornélio Procópio

'13 59.280,00 1 4.500,00 0 63.780,0015 Congonhinhas
16 1 4.500,00 0 50.100,00Abatiá 10 45.600,00

1 4.500,00 0 í8.180,0017 Santa Amélia 3 13.680,00

1 4.500,00 0í8 10 45.600,00 50.100,00Ribeiráo do Pinhal
1 4.500,00 019 7 31.920,00 36.420,00Curiúva
1 4.500,00 0 36.420,0020 Japira 7 3í.920,00

21 I 36.480,00 1 4.500,00 0 40.980,00Pinhalão
22 8 36.480,00 1 4.500,00 0 40.980,00Joaquim Távora

Total

c
\)
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026
ESTADO DO PARANÂ

CORRÊSPONDENCIA IN-!-ÊRNA

I'iova Santa Bárbara. 26108i2013

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contahilidade

Assunto: Aquisição de equipamentos.

Serrnoriia Contadora

Tem esta finalioade de si;llcitar a Vossa Senhoria. dotaçâo
orçameniária para aquisição de equipamentcs itablet. impiressora, termÔmetro
digital e Ceterminador de umidade), em atenÇão ao convênto n' i 1 .764.854-0 da
Secretaria de Estado da Àgriccrltura e do Ah;::tecimentc - SEAB, num valor
máximo de R9 4.500.00 (quatro mil e quinhentos r,'::ris;.

Sendo o que se apresenla para ü r'rorltento

Atenciosamente,

Elai Cri u itk
Se ço-â

Rua\\'altiedoBiÍtelcourtdeNÍ.,râesno222.Centro.E.j.'..ii66.SI00., -. 8ti 25íi-ú0r,1

Nova Sa:rta Brirb,.u-a- Paraná - E - E-rrails - .li_ctInçjtr.t,j.t ti, i,t !:,et !_,.1 - \::rt: !,.!!al1pi S.ai t)l



PREFEITURA MUNICIPAL

Contadora/C

À

ffi" NOVA SANTA BARBARA, 0?7

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenÇão à correspondência interr:a expedida por Vossa
Excelência ern data de 26/0812013, informamos a existência de pre,risáo de recursos
orçamentários para aquisição de equipamentos (tablet, impressora, termômetÍo
digital e determinador de umidade). em atençáo ao ccnvênio n' 11.764.854-0 da

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, num vaior máximo
de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Outrossinr, informo que a Dotaçáo Orçamentária é.

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.003 - Divisão de Agricuitura;
20.601.0200-2015 - Manutertção da Divisão de Agricuitura;
3390.30.00,00 - ltilaterial de Consumo; 1265. o

4490.52.00.00 - Equipamentos e lulaterial Permanente, 1295

Sendo o que se apresenta para o rTromento.

Nova Santa Bárbara, 05 de setembro de 2013

Atencicsamente,

Laurita d Campos
5096/Cl-4

Rua Walfredo Bittencourt de l\Íorae:: n'222, Centro, I 43. 32ó(;.810ú. . a - 86.150-000
Nova Santa tsárbara. Paraná - E - r,rrrr_r_,.11s,ir.pr.;1 ir;



PREFEITURA MUNIC!PAL
* NOVA SANTA BARBARA 028

CORRESPONDÊNCIA íNTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara. 06/09/2013

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Jozias Piza de Moraes,
Prefeito em Exercício, solicitando a aquisição de equipamentos (tablet, impressora,
termômetro digital e determinador de Lrmidade), ern atenção ao convênio n'
11.764.854-0 da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB,
num valor máximo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e inforrnado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotação:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos,
04.003 - Divisão de Agricultura;
20.601.0200-2015 - Manutenção da Divisão de Agricultura:
3390.30.00.00 - Material de Consumo, .1265;

4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente: 1295

Encanrinho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosanrente,

Elai cns uditk
Set icit çÕes

Rua Walfreilo Biir.ncourt dc luoiaes. 221 - Ccp. 86150-0C,0 - ironir'liai (0rj )j:6ô.8i0C - C-1,'p.j. N.95
E-rnail: llc-1:ç í!i;r:1..Dr.ec,'. a,i - \o\a Sâria BaÍotÍâ - fúÍrn

561 0E0/000t-é.0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Av. italteí Guimaiáes dâ Ccsta no 5'12, FonelFax lO43) 266-1222 - Cl.lPJ N o 
-Q5 561.080/C001j0

E-mail: pEliuoa4lqça[E - Nova Sanla BérbaÍa - Pafaná

Origem: Dep Jurídico

Destino: Setor de LrcitaÇÕes

PARECER JURIDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento JurÍdico em data

de 26 de Agosto de 2013, visando emissão de parecer sobre o processo de licitaçào, referente à

Aquisição de equipamentos (tablet, impressora, teÍmômetro digital e determinador de umidade),

em virtude de celebraçáo de convênio n.o 11.764.854-0, dâ Secíêtaria de Estado da Agricultura e

do Abastecimento - SEAB, sendo que o valor aproximado será de R$ 4.500,00 (quatro mil e

quinhetos reais) e a despesa será suportada com Íecursos da Secretaria de Serviços Públicos

Externos, conforme informação prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município,

atendendo ao contido no artigo 14, da Lei n" 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de Contabilidade do Município

rndicando disponibilidade orçamentárra, estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da

Lei no 8.666/93, o qual preceitua que: nenhuma compÍa ou serviço será feita ou contratada sem a

adequada caracterizaçáo de seu objeto e indicaçáo dos recursos orÇamentários para o seu

pagâmento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que Ihe tiver dado causa.

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento

sempre para garantir a maior competitividade e transparência possível. a licitação deverá ser feita

na modâlidade dê Pregão Eletrônico ou Presencial. nos termos da legislação em vigor, ou se1a, da

Ler Federal no 8.666/93 e Lei Federal no 10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 09 de Setembro de 2013

Advogada
An

oAB/PR 48657

ere
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PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara" 13l09 l2Ol3.

NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitação parâ as

EST,ADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações. bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO PRESEIiICÍÂ,L n" O59/2O13. que
tem por objeto a aquisiçáo de equipamentos (tablet, impressora, termômetro
digital e determinador de umidade), em atenção ao convênio n' 11.764.85-1-0
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB,
normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demzus assuntos correlatos à área. de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 lú7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2tl06li993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/087'2000, Decreto Federal
rr" 3.697, de 2111212000 e demais iegislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol5l2012, designando os
membros da Comissào Permanente cle Licitaçào e Portaria n" 056/ 2Ct 1 1 ,

nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Bxtrato do Edital de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja ciata a devida publicidade.

e

m erc1c10

s

Preffoé

'?

Rua Walfredo Bittencourt de Níoraes no 222. Centro. I 43. i266.8i00. E - 86.250-000
Nova Santa Bárhara- Paraná - E - E-mails - licitaclo'?lrsb-or.gor . br - rt r., ç.nsb. pi .gcv br
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AVISO DE LTCTTAçAO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 059/2013

Objeto: Aquisição de equipamentos (tablet, impressora,
termômetro digital e determinador de umidade), em atenção ao
convênio no 11.764.854-0 da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento - SEAB.

Tipo: Menor Preço, Por ltem

R.ecebimento dos envelopes: Até 01/1012013 às 13:30 horas

lnicio do Pregão:-0111012013, às 15:00 horas.

Preço Máximo: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Ívlunicipal de Nava Santa Bárbara, sifo â
Rua Walfredo Bittencouft de Moraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
il0A, ou por E-mail: licitacao(@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1310912013.

Ed uardo ttion{lnn"rde souza
Pregoeiro

Portaria 05612011
tl tavL

_aL t*,. l)
a_

Rua Walfredo Llittençouí de N'loraes n" 222. Centro. I 4i. 3266.8100. Z - 86.250-000
Nola Santa Bártrara. Paraná - E - E-mails lititacao(,Dlsb.pr.gor.br - rr,+rr.nslr r r-.v-br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Departamento Jurídico

Ref. Pregão Preseneial n" O59 12013 - Aquisiçáo de equipamentos
(tablet, impressora. termômetro digital e determinador de umidade). em
atençào ao convênio n' 11.764.854-0 da Secretaria de Estado da
Agricuitura e do Abastecimento - SEAB.

O presente Processo, bem como o Edita-l convocatório
atende às exigências da Lei Federal n' 10.520, de 17 lO7 /2002, Lei
Federral n' 8.666, de 2L I 06 I 1993, Republicada em 06 I 07 I 1994, Decreto
Federal no 3.555 de 08/08/2O0O, Decreto Federa-l no 3.697. de
21 I 12 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR, 13/09/2013.

A
De ento Jurídico

I

I



PREFEI TURA IV,|UIJICi PAL

i-rk, NOVA SANTA BARBARA 035
E SÍPDO DC' FARAI,]À

PREGAO PRESENCIAL NO 59/2013

ABERTURA ol r-rcrraçÃo

Die 0l/10/20í3, às 15:00 horas

Protocolo dos envelopes: até às í 3h30min, do dia 0111012013.

1-A PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná,

através do Pregoeiro. designado pela Portaria no 056/201 1, do Senhor Prefeito Municipal, torna
público que fará reaiizar iicitaÇão, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor Preço,
Por ltem. que será regida pela Lei 10.520, de 17 .07 .O2, Decreto 5.450, de 31 .05.05 e.

subsrdiariamênte, pela Lei 8.6ô6, de 21.06.93, para aquisição de equipamentos (tablet,
impressora, termômêtro digital e determinador de umidade), em atençào ao convênio no

11.764.854-0 da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, de âcorcjo

com o presente Edital

1.1 - No dia 0111012013, às 15:00 horas, na Câmara Municipal de Nova

Santa Bárbara, sito na Rua Antonio Rosa de Almeida n" 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara -

PR, será feitâ a abertura do certamê, sendo que as empresas ou profissionâis participantes

cíeveráo apresentar envelopes fechados e indevassávers até às í3:30 horas do dia 0111012013,

contendc documentos e proposta assinada por seu representante legal. no Setor de LicitaçÕes da

Prefeitura [tlunicipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlto, Nova Santa Bárbara - PR.

2 - DO OBJETO

2.1 - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
administração, na aquisição de equipamentos (tablet, impressora, termômetro digital e

deierminadoÍ de umidadê), em atenção ao convênio n' 11.764.854-0 da Secretaria de Estado da

Agricultura e do Abastecimento - SEAB, conforme especificaçóes e quantitativos constantes no

Termo de ReÍerência.

3 . DO CREDENCIAMENTO ESPECíFICO PARA O PREGÃO PRESENCIAL

3.1 - Poderão participar deste certame as empresas do ramo pertinentê ao
objeto que manifestem interesse com antececiência de até o terceiro dia anterior a data designada
à abeÉura das propostas, para eÍetuarêm retirada gratuita do prêsente edital e seus anexos, junto

a Conrissào Permanente de Licitação da Prefêitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, sendo
que os interessados deverão se dirigir ao Setor de Licitação, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 e
das 13:00 às 1 7:00 horas, ou ainda poderão requerer o mesmo pelo e-rnail

iicitacao@nsb.pr go!' ll!' ou através do site 4a,Wlnsb.lcr-_clov. Lrr

3.2 - Nos atos públicos do procêdimento licitatório somente será permitida

manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela proponente, devendo ser
conferida ou outorgada procuração com poderes específicos.

Rua \\ alfredo BiitencouÍt de Momes n' 222. Centro. lione 43. i266.8100. CEP - 8É.250-000 Nova Sanla Bárbara. Parala
E-meii iiritacao a n sh nr. so,, l-.r - i',r.\1 .nsb.Dr.i:oi.hr

1,



PREFEI TURA, N4UN ICi PAL 036
1*. NüVA SANTA BARBARA

E SiPOO f O PARAI{A

3.2.1 - O rêferido documento deverá ser entregue à Comissão Julgadora
enl separado, antes da âbertura do envelope "habilitaçâo" que será retido e juntado ao processo

licitalório.
3.2.2 - Na hipótese do documento supra aludido não se apresentar em

origrnal, a cópia deverá ser âutenticada.

3.3 - Qualquer documento apresentado em cópias simples deverá o

Íepresentante do proponente licitante, nele declarar, sob as penas da lei, que é autêntico.

3.4 - As empresas participantes farão o CREDENCIAMENTO antes da
sêssào pública. O representante da empresa entregará ao PREGOEIRO documento que o

credencie para participar do certame, respondendo por suâ representada, devendo, ainda.
identificar-se e exibir a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

3.5 - O credenciamento faÊse-á por meio de instrumento público de
procuração, sempre acompânhado do Contrato Social e suâs alteraçôes ou outro instrumento

constitutivo da eventual proponente, diretamênte vinculado à correspondente natureza lurídica,
conr poderes especíÍicos para, além de representar a proponente em todas as etapasrÍases do

PREGÂO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances. desistir verbalmente

de formular lances ou r:feÉas na(s) etapa de lance(s), negociar a reduÉo de preço, desistir da
intênÇão de interpor íecurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestêr

tcdos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos

pertinentes ao certâme. Deverá tambem, apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRÊSA

CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO lFora do envelope - Conforme Modelo AND(O í\4,

apresentar TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - Confonre lvlodelo ANEXO V), cs

envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (1) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2).

3.6 - Se o representante da empÍesa ostentar a condição de sócio.
proprietário, diÍigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público

de procuraçáo. deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contratc Social ou clocumento

equivalente, no qual estejam êxpressos sêus poderes para exercer direitos e assumir obrigações

decorrentes de tal investidura.

3.7 - Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens

anteriores não haverá necêssidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de

HABILITAÇÃO,

3.8 - A ausência da documentaÇão referida ou a apresentação em

desconformidade conr âs exigências previstas impossibilitará a participação da empresa neste

PREGÁO.

3.9 - Não sêrá permitida a participação de empresas estrangeiras que não
Íuncionem no País, de rnteressados que se encontre sob falência, concordata, concurso de

credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de

corrstituição, estarrdc também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com

Ruir iÀjâllrcdo Biit.ncourt cic Moraes n' 222. Centro. Fone ,13. 1266.8100. CEP - 8ó.250-00íJ Nora Santa Bárbara. Parana
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suspensáo do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ou
declaradcs inidôneos para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública.

4..- FôRMA DE ÀpREsENTaçÀo oas pRoposrAs DE pREÇos E EN\rEropES DE
ueerrraçÃo

4.1 - Os envelopes com as propostas de preços (01) e os documentos de
nabilitaçáo (02) deverâo ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos,
fêchados e indevassáveis, endereçado como se segue:

ENVELOPE-I-PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial n' 59/20í 3
Abertura dia 0í/í0/20'13, às í5:00 horas

ENVELOPE l- PROPOSTA (onde deverá constar a proposta do
proponente conforme ltem 4.2 - Da Proposta);

ENVELOPE - il - HABTLITAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo BittencouÉ de Moraes, no 222.
Referente Pregâo Presêncial no 59/2013
Abertura dia 0111812013, às 15:00 horas

ENVELOPE ll - HABILITAÇAO (onde deverá constar os documentos
exigtdos na ltem 4 3 - Da Habilitação)ô"""rá 

"on"t"r 
no vêrso dos Enveropes r e lr, timbre com

a Razão Social do Proponente. ou escrito mecanicamente.

4.2- Nos anexos deste Edilal, contém â relaçáo detalhada do objeto da

licitação (Anexo l). o arquivo digital dê proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de
proposta (Anexo lll) e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

l- O arquivo ciigital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), coníorme instruÇões

contÍdas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA,
com as mesmas informaçóes constantes na proposta impressa;

ll - A proposta dêverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento

dê proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente.
entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na
proposta gravada em CD, constando:

a) Nome ou Razão Social, endereço completo, telefone e fax da proponente;

b) Número do CNPJ/MF:
c) Número do Procêdimento adotado;

3
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d) Descriçáo detalhada dos produtos ofertados;
e) Preço mensal e preço total ofertado;

0 P!'azo de validade da proposta, expÍessamente declarado, não inferior a 60
(sessenta) diâs contados do diâ da abertura do "Envelope Proposta";

g) Assinatura do representante legal da empresa proponente que tenha
poderes para tanto;

h) Dados Bancários para Depósúo (Conta em nome da empresa),
preferencialmente no Banco do Brasil. Bradesco ou Sicredi.

íll - a não âprêsentãção do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver incompleto,
ou não for possivel efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificâção da proposta;
lV - a enrpresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia enr bom estado, bem
acondicionada, para que não soÍra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternaliva
do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá sei'preenchida, em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais após a víigula. O preço ofertado será sempre o preço finai, nele dêvendo estar
computaco, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da futura
contratada,
Vll - Nào serão tevadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especificaÇões exigidas.
Vlll - O arquivo com â Proposta de Preços estará disponivel no endereço elêtrônico
www.nsh. ov. tr r na guiã Licitaçôes/Prêgões, onde tâmbém êncontram-se disponíveis or
Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a midia conr o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELoPE no 01.

4.3 - O Envelope de Habilitação (Envelope ll), deverá ser apresentado
em envêiope ÍÊchado e indevassável. com os seguintes documentos:

4.3.1- Quanto à habilitaçâo jurídica e rêgulâridadê fiscal:

. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

. CeÍtidão Negativa de Débitos e Contribuições Federais e Divida Ativa da
União;

. Ceítidão Negativa de Tributos Estaduais:

. Prova de regularidaCe relativa aos Tributos tvlobiliários e lmobiliários com a

Fazendâ Municipal da sede da Empresa proponente;
. Prova de situâção regular perante o lnstituto Nacional da Seguridade social

(INSS) através da Certidão Negativa de Débito CND;
. Prova de Regularidade de Situação - CRS, perante o Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço (FGTS);

' CeÉidão Negativa dê Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa, nos ternlos do Título Vll-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452,

de 1e de maio de 1943 (NR).

4
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Declaração do licitante de não haver fato supêrveniênte à sua habilitaÇão
que impeça a participação nesta licitaçáo (Conforne Modelo ANEXO ll);
tlechmção do o-rmp{rnento ao dbpo$o no aÍtEo 70, irrc. XXXII da CorÉtuço Fedeal,
quarito à pÍoihiÉo de t^abalho notJrno, periTco ou irsalubre a menores de cjezorto anm
e quaquer t?bêlho a rnenores de 16 ane, saivo na condiÉo dê aprei"tdz, a patir de 14

anos (ConionÍê Modelo ANEXO M).

ldentiÍicação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto de
constituiÇão societária designar, bem como a qualificaÇão da pessoa que
assinarão instrumentc contratual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do certame. Referidas informações poderão ser prestadas
através de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da
Empresa, poCendo ser utilizado o (Confurne Modelo ANEXO lll); (a não

apresentação desta declaração náo implicará na desclassif icação do
iicitânte no certame);

4.4 - A apresentação dos documentos mencionados conslitui-se em

reqursrto essencral para a habilitação dos concorrentes;

4.5 - As certidões apresentadas pelo licitantê que não tragam sua validade
expÍessa serãc consideradas pela Comissão de Licitação, válidas por 60 (sessenta) dias da data
da expêdiÇào.

5 - DAS CONDTÇOES DE ENTREGA

5.1 - Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas. no todo ou em
partê, os itens fornecidos, em que se verificarem vicios ou incorreções Íesultantes da sua
execução ou que vrerem a apresentar defeitos durante seu uso normal.

5.2 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.3 - Mânter-se em compatibilidadê com as obrigações assumidas e
condições de habilitação e qualificação êxigidas no edital.

5.4 - O valor informado da proposta de preço de cada item cjeve incluir

lodos os custos de fi'etes, transportes, etc.

6 - ENTRÊGA: PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES DE RECEBIMENTO

6.'l - O prazo de êntrega será de até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da autorizaçáo de fornecimento emitido pela Prefeitura.

6.2 - Não serão acêitos materiais diferentes das caracteristicas exigidas

6.3 - A adjudicatária ficará obrigada a substituir dentÍo do prazo de 5

(cinco) dias corridos. os materiais com defeitos ou em desconformidade com as especrficações

5
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indicadas a proposta comercial e rro Termo de Referencia, sem prejuízo das penalidades
previstas em ler e neste instrumento convocatório.

7 - DO PREçO E DO PAGAMENTO

7.1 - O Preço estimado para a contratação é de R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais)"

7.2 - Os preços propostos deverão ser Íinais, enr moeda nacional,
incluindo toda e quaiquer despesa com tributos e fretes, assim como conter somente duas
casas decimâis, não sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero,
ensejando a desclassiÍicação.

7.3-A proponente é obrigada a manteÍ, duÍante a vigência contratual. todas
as condiçóes de habilitação e quaiificação exigidas na licitação (artigo 54, inciso xiii da lei no

õ.bbbi vJi

7.4 - 06 Êeços peinlanecerão fxos e náo serão reajE'tados durante o peííodo

conffiJal

8. DA DESPESA ORÇAMENTARIA

8.í - A despesa com a presente licitação correrá à conta da DotaÇão

9 . ÀBERTURA DOS ENVÊLOPES PROPOSTA DE PREçOS (1} E SESSAO DE LANCES

9.1- Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos envelopes de

Propostas cle Preços (í), conservando intactos os envelopes Documentos de Habilitação í2), os
quais ficaráo em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO.

9.2- O PREGOEIRO examinará as Propostas de Preços sempre levando

eÍn conta as exigências Íixadas neste Edital e em seus anexos, desclassificando as propostas que

nào atendêrem as exigéncias

9.3- O PREGOEIRO procederá à abeÉura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e classificará o âutor da proposta de menor preço e aqueles que

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e supêriores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço.

9.3.1- Quando não forem veriíicadas, no mínimo, 3 (três) propostas
escritas nas condições definidas no sub-item anterior, o pregoêiro classificará as melhores
propostas subseqÍientes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores paÉicipem dos
lances verbâis, quaisquer gue sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

Rua l\ialAÉdo Biirenccuí de Moraes í" 222. Centro. fc'nc 43.3266.8100, CEP - 86.250-000 Nora Saata Bárbâra- Parana
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9.4- Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentaÇão de lances
verbais pelos proponentes, que deveráo ser Íormulados de Íorma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes;

9.5- O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classificados,
de Íornra seqúencial, a partir do autor da proposta classificada em segundo Iugar, a apresentaí
iances verbais, até a proclamaÇão do vencedor,

9.6- O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
pregoeiro. implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
oÍeÇo apresentado pelo hcitante, para efeito de ordenação das propostas;

9.7 - Caso náo sejam ofertados lances verbais, será verificada a

conÍcrmidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contrataÇão;

9.8- E facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponênte de menoí
preço unitário, pâra que seja obtido preço melhor.

9.9- Declarada encerrada â etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
pregoeiro exarrinará a aceitabilidade da prirneira classificada, quanto ao objeto e o valor.

ciecidrndo motivadamente a rêspeito;

1O - ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2)

1ü.1- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o
Enveiope Documentos de Habilitaçáo (2) do licrtante que a trver formulado, para a confirmação de

suas condiçóes de habilitaÇáo;

10.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste EditâI, o

licitante será declarâdo vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

10.3- Se a oferla não for aceitável ou se a proponente desatender as

exigências habilitâtórias. o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço

decidindo scbre sua aceitabilidade quanto ao preÇo ou objeto.

í1 - RECURSO ADMINISTRATIVO

11.1- Ao final da sessão. â(s) proponente(s) que participou íaram) do

PREGÁO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazêlo(s), se presentê(s) á sessáo. deverá(ao)

manifestar imediata e motivadamente â(s) intenção(ões) de recorrer;

11.1.1- Havendo intenÇão de rnterposição de recurso contra qualquer

etapalfase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá maniÍestaÍ-se imediâtâ e

motivadanrente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razôes em ata, juntando

memoiial no prazo de 3 (três) dias, a contaÍ da ocorrência.

1 1 .1 .2- As demais proponêntes ficam, desde logo, tnttmadas para

apresentar contra-razôes em igual núnrero de dias, que começârão a cotrer no término do prazo

do RECORRENTE,

041
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11.1.3- Após a apresentação das contra-razões ou do decurso no prazo
êstabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decrsão ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídrca para decisão.

í2 - HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO

'! 2.1 - Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO. após parecer

da Procuradorra Jurídica do Município, adjudicando o objeto à enrpresa/profissional vencêdora (o)

do certame.
12.2- A falta de manifestação imediatâ e motivada da intenção de interpor

recurso, por parte das proponentes, inrportará na decadência do direito de recurso, competindo ao

PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

12.3- Existrndo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e
após a decrsão do mesmo, a autoÍidade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto
do ceÍtame à proponente vencedora.

13 - DO CONTRATO

13.1- Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3
(três) vias iguais.

13.2- Como condição para celebraçâo de contrato, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condições de habilitação;

13.3- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no

ato Ca assinatura do contratc, será convocado outro licitante. observada a ordem de classiíicaÇáo.
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaÇão das sanções

cabíveis.
13.4 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado terá

prazo de vigência de 30 (trinta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato.
podendo o mesrno ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

14 - DO EDITAL

14.1- As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até

2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através do fax (43)

3266-8100ou por e-mail: licitacao(ônsb. pr.qov. br

14.1.1- A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que

decidirá no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

14.1.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova

data para realizaçào do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraÇáo do edital náo

âfetar a formulação da proposta.

Rua \\iâlfredo Biitercouí de Moraes no 2?2. Cerllro. Fone 43 i266.8100. CEP - 84,.250-000 No',a Santa Bárbara- Parana -
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15 - DAS PENALIDADES

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentaÍ documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execuçáo de seu objeúo, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou comel.er fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a Uniáo, Esúados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sisúem as de cadastramenta de fornecedores a gue se
refere a inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, seÍr, prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

--
15. 1 - Pelo inadimplemento das obrigaçôes, as licitantes, conforrne a

infração, estaÍão suJeitas as seguintes penalidades:

'i5. 1 .1 - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame
suspensãc do díreito Ce licitar e contratar ccm a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

i 5.'l .2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada paÍa contratar):
susÊensáo do direiio de licitar e contratar com a administraçáo pelo prazo de 5 anos e multa de
1A .9/o sobre o valor tolal do empenho);

'l5.'l.3- Executar o objeto com irregulandades, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: adveftência;

'15.1.4- Multa de í% (um por cento) sobÍe o valor totalio empenho (ou
do saldo não atendido) por dia de atraso na entregâ do(s) bem (ns), sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das
sançôes previstas neste edital e na legislaçâo inicialmente citada;

'15.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da
contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos enr conta
específica em Íavor da contratante, ou cobrados judicialmente.

15.3- O descumprimento parcial ou total, por uma +âs pades, Cas

obrigaçóes que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contrâtual sê

tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e

comprovados, cujcs efeitos não era possível evitar, ou impedir.

16 - DTSPOSTçOES FTNAS

16.1- Fica asseguÍado ao MunicÍpio o direito de, no interessê da

AdministÍação. rer/ogar, a qualquêr tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou ânulá-la
por ilegaiidade. dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigaÇão de

indênizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93)

i6.2- Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta
iicitaÇão serão prestâdos pelo Pregoerro e Àrlembros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitaçóes,

9
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sito à Walfredo Bittencourt de Moraes, 222. Cenlro, Nova Santa Bárbara - Pr CEP: 86.250-000.
Fone: 43-326Íj-8í 00 ou por e-mail: ljcitacao(ônsb. pr.acv. br. O horário para atendrmento é de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

16.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.

16.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.52ü42,
subsidiariamente nas Lêis Federais 8666/93.

1 6.5 - As instruçóes estabelecidas neste edital de licitação determinam os
procedimêntos que oÍientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo

contrato administrativo. Alegaçôes de desconhecimento destas inskuções, bem como das
disposiçôes legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justiÍicaÍ
quaisquer eros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação eiou propostas.

16.6- A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos
os termos deste Edital.

16.7- Fica designado o Íoro da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra. EstaCo

do Paraná, para dirimir qLiaisquer questóes judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 1310912013.

i*: r{ÜVA SANTA BARBARA

@
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria n" 056/201 1

\<\
\---

Fernando Cesar Machado
Engenheiro Agrônomo - Emater Novâ Santa Bárbara - PR

João Antônio BoÉotti
Secretário de Serviços Púbiicos ExteÍnos

10
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PREFEITURA lvluNlCi PAL 0á5i*i NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO PARANA

PREGAO PRESENCIAL N' 59/2013

ANEXO I

TERMo oe RereRÊrucn

1.í - A presente licitação destina-se à aquisição de equipamentos
(tablet, impressorâ, termômetro digital e determinador de umidade), em âtenção ao
convênio n" Í 1.764.854-0 da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento -
SEAB, de acordo com as características descritas neste Termo de Reíerência e demais anexos.

R'.ra waltie.lo Biitvncoun de Moriles no 222. CentÍo. Fond 43. 3266 8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Biirbara- Parara

í -OBJETO

2 - DAS ESPECTFICAÇOES E CARACTERTSTTCAS DO OBJETO

LOTE: 1

Item Código ;

dqi
produtol
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade iPreço

imáximo

i

Preço
máximo
total

1 5634 DETERMINADOR DE UMIDADE
PORTATIL PARA GRÃOS LiMitêS dE
umidade 1-60%. Precisão na

1,00

indicaçáo de umidade +!-Q.3o/o.

Precisão na leitura de umidade 0.1%.
Precisão na indicação de peso
hectolítrico +/- 1.5k9/hl. Precisáo na
lertura de peso hectolítrico 0,1kg/hl.
Faixa de temperatura da balança 10 -
60'C. Quantidade da amostra
aproximada 5009r. Capacidade de
análise de mais de 60 produtos.
Precisáo de balança 1gr. Memória
interna para armazenagem dos
resultados. Conexão USB. Visor
luminoso para realzar testes nas
colhertas noturnas. Bateria
recarregável interna Ni-Mh.
Cârregador bivolt

UN 1.600 00 1.600,00

2 s633 IMPRESSORA MOBILE JATO DE
TINTA COM BATERIA INTERNA .
Velocidade da impressáo em preto 5
ppm i rascunho até 22 ppm
- Velocidade da impressão colorida
3,5 ppm / rascunho âté 18 ppm
- Qualidade de impressão preto até
600 x 600 dpi renderizados
- Tecrrologia de impressão Jato de
Tinta Térmico HP
- Qua[dade de impressáo colorida até
14800 x 1 200 dpi otimizados

1,00 UN 1 200 00 1.200,00

E-mail !rciracru « rrlb.Epa!.lli - u, rru . nstr. or. qo', . b r

11
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l-- ESTÁDO DO FARÂNÁ

NOVA SANTA BARBARA 04b'

- Processador 22O MHz
- Memória: 64 MB
- Alimentação 90 a 132 VCA, 47 a 63
Hz, í 80 a 264 VCA, 47 a 63 Hz
- Eandeja de entrada para 50 folhas
- Tamanhos de midia suportados. A4;
A5 ; A6; 85 (JlS); C6; DL; L, 2L
- Tipos cie suportes: Papel (ato de
tinta, fc'tográfico, simples), cartões
(saudaÇões, índices), envelopes,
etiquetas, folhêtos
- Ádaptaclor de CA
- Cabo de alinrentaÇão
- Bateria de ion de lítio
- Conexáo bluetooth
- Cabo USB

? 5632 Tablet'10.1" com Capa Case de Couro
e Teclado bluetooth. Processador
Dual Core 'l .0 ghz. Memória l Gb
DDR2 SDRAÀ/. Memória flash interna
de 32Gb. Íela25,7 cm touchscreen
multitoc wxga Active Matrix TFT Color
LCD com resolução 1280x800. Web
cam 5 MP com foco automático e flash
de LED. Leitor de Cartões mrcÍosD
High Capacity (microsDHC). Cartão
microSD Wifi padrão IEEE
8A21lblght. Bluetooth 2.1 , microfone
e altofalântes embutido. lnterface
rnicro HDM|,Usb 2.0 padrão. Bateria
duas células 3.260mAh Polímero de
Litio (Lr-Polymer). Sistema
Operacionâl instalado.

1,00 UN 1.550,00 1 550 00

5635 TERMOIúETRO DIGITAL LCD triplo
de fácil visualização. Registra
temperatura MA)UMl N.Temperatura
interna. Temperatura externa. Hora
(formato 12i24h). Sensor interno /
externo. OpÇão em oC ou oF. LCD
triplo de fácil visualização. Regiska
temperatura Mru«MlN. Temperatura
interna. Temperatura externa. Hora
(formato 12124h.\. Senscr interno /
externo. OpÇão em oC ou oF. Faixa de
Temperatura lnterna: 0 - +600C (+32
- +i+ooF). Faixâ de Temperatura
Externa: -50 - +700c (-58 - + í580F).
Precisão Básica de Temperatura: 2oC
Anrbiente de Operaçáo: 0 - 60'C.
Cabo do Sensor Externo: 3m.
Alimentação 1 Bâteria AAA

í,00 uN ;150,00 1s0,00

TOTAL 4.500,00

Rua i\ialfredo Biit.ncoun dc Moràcs n' -222. Cenxo. Forc ,i3. i166.8100. CEP - 8ó.250-00(, Noi a S&rta Bárbara- Parara
Ê-mai! liciiaciro i lrsb.pr.qor br-irrir', nsb-rr.;ro, br
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E SÍÁDO CO FÂRAIJA

447
ir*j,, NOVA SANTA BARBARA

3.í - Os produtos deverão ser fornecidos conforme especificado no edital
convocatório

3.2 - As empresas que não puderem atender aos requisitos solicitados pelo
pÍesente ceftame, deveráo abster-se de cotar.

3.3 - Prazo de entreoa: A entrega deverá ser feita no máximo em 10 {dezl
dias corridos, contados a parti da emissão da Ordem de Fornecimento pelo Setor competentê.

descunlprimentos
confoÍnre a Lei.

3.3.í - O náo cumprimento do prazo estipulado, bem como para demais
de quaisquer normas estabelecidas no presente edital. implicará rnulta

3.4 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado terá prazo dê
vigência de 30 (trinta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato podendo o
mesnro ser prorrogado por igual período eiou de acordo com as partes.

3.5 - Quaisquer dúvidas reíerentes ao objeto desta licitação poderão ser
sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitações, Contratos e
Compras, através do telefone (43) 3266-8100, ou pelo E-mail: licitacao(ônsb. pr qov.br.

Rua Walfrcdo BiÍÉncoun de MoraÊs n' 222. Centro. Fone 43. l?6ó.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubara- Para.ra

E-rnaii !icitacin, ri nsb.pr.eor.[-.r - ui L!;!.pr g-o;.!1
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FARAI,JÁ

048i*, NOVA SANTA BARBARA

MODELO
(papêl timbrâdo da empresa proponente)

DECLARAçÂO

Declaramos sob as penas lei, e para fins cie participação no Processo Licitatório, pneCÃO
PRESENCIAL N'59 i 2013, junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a emprêsa

. . rnscrita no CNPJ sob o no até a presente data não recebeu deste ou de
qualquer outro órgáo da administração pública direta ou indireta. SUSPENSÀO TEMPORARIA. de
participação ern licitaçóes e/ou impedimento de contratar com a admrnistração, assim como nào
ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração pública
Íederal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma. ciente da obrigatoriedade de comunicaÍ ocorrências
posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaraçáo
Local, data.

Assinatura
Nome

bs: Não usar o Timbre da Prefeitura Munici

Rua * alfr cdo Biitencoun de Moraes n' 222. Centro. l'one 4-1. i266.8100. CEP - 8ó.250-000 Nova Sânta Bárhara" Par&1a

E-mrii - iiciiacr,l-r11rsb r.so!.bÍ - ir r. ri.nsb.!Ii.ql_t(
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PR=FEITURA IUUNICIPAL 049i;t.' pgyg SANTA BARBARA
E S IPDO CO PARÂI'JÀ

MODELO:

Declaro, sob as penas da Lei. e para os devidos íins, que os sócios proprietários (ou quênt o
estatuto de constrtuição societária designar), da Empresa inscnta no CNPJ no

com sede na
completos)_

Rua

Declaro ainda. que. no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pela
Pregão Presencial no 59/2013, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Sr.

_(nome completo)_, _(qualificação)_, _(endereÇo)_.

Por ser verdade, frrmo a presente

são os Srs. _(nomes

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Munici

Rua u/alf.edo Bií.ncouí cie MorJes no 222. Cerrlro. Fore 41. i166.8100. CEP - 8É.250-000 Nola Sânta Barbara. PamI1a -
E-meii i&r.li!ç!sr,.rDb.!Lga!L - rrr.u.nsb !r.qo, br
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* NOVA SANTA BARBARA
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050
ÉSJPDO DO PARAT.]A

DECLARAÇAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇAO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAçAO)

Prezados Senhores:

inscrito no CNPJ no r

intermêdio de seu representante legal o(a) Sr.(a) portador da
RG no............................. e do CPF no........ ..., declara que "Atende Plenamente"
aos reguisitos de Habilitâção, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Êederal no

1 0.520, de 1 7 de julho de 2OO2.

Datado aos.........dias de de

Assinatura
Empresa
Representente Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Não usar o Timbre da Prêfeiture Munici al.

Ruc i,\'alli.do Bi',ten.cun de Moraes no 222. Centro. F'ine i3. .126ó.8100. CEP - 8ó.250-000 Nor a Santa Bárbâra- ParirÍa

E-m:il - liiit b !r gor.br - » rr !r.n:b.pr.goi -br
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PREFEITURA NIUNICiPAL

A emprêsa , com sede na _, CNPJ n.o

051
1

: ESÍ ÁDO DO PP,RAI,JÀ

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E CO'IN O CARIMBO DE CNPJ)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N'59/20í3 - PMNSB . TERMO DE CREDENCIAMENTO
(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABIL|TAÇÃO)

ÍepÍesentâda pelo(a) Sr.(a) , CREDENCIA o(a) Sr.(a) _,
(CARGO). portadoÍ(a) do R.G. no e c.P.F. no 

-, 

para
Íepresentá-la perante o Municipio de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregào
Presencial no 5912013 - PMNSB, aquisição de equipamentos (tablet, impressora,
termômetro digital e determinador de umidade), em atenção ao convênio n' í1.764.854-0 da
Secretãriâ de Estado da Agricultura e do Abastecimênto - SEAB, podendo formular lances,
negociar preços ê praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desrstir de
recLrrsos em todas as fases licitatórias.

Local, data
Assinatura
Empresa
RepÍesentante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da PreÍeitura Municipal.l

Rua lvaltiedo Biitencourt de Molacs n' 222. Centro. I'one 41. 3266.8100. CEP - 8É,.250-000 Nola Santa Bárbara" Para,'ra

E-mrii - liciiircltu rt nsb-Dr.eov.l:r - T.,ri r.nsb tr.gt,i.hr
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.].. ÉS:PDO DC FÂRANA

MODELO DE DECLARÀçAO ( ART. 7., lNC. XXXilt DA CF)

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

rnciso V, da aft.27 da Ler Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,

de 27 de outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e náo emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a

oartir de quatoze anos, na condição de apÍendiz.

Nova Santa Bárbara, __ de _ de 

--
Assinatura
EmpÍesa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Não usar o Timbre P ra Muni

Rua alfredo BilÊnccurt de MoÍacs n'222. Centro. Fcre 43. i266.8100. CEP - 8É..250-000 Nova Sênta llárt'ara- Parana -
E-rnail lrcitacao â.nsb.rrr- eo r . br - 'rr. ç.nsb.lr:o '.br
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MINUTA DO CONTRATO QUE ÉNTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁnaaRe E A EMpRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME, TENDO POR OBJETO A
ÀaUISIÇÃo DE EQUIPAMENToS (TABLET, IMPRESSoRA.
TERMOMETRO DIGITAL E DETERMINADOR DE UMIDADE), EM
nrcruçÃo eo coruvÊNro N" íí.764.854-0 DA SEcRETARIA DE ESTADo
DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB.

Refêrente Pregão Presenciâl n.o 59/20'13

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.'59 /20í3, de trm lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O D( NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-
60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bâfbara,
Paraná, neste ato representado peio seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,
casacjo, portador do R.G. oo _, SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado
nesta cidade. doravante denominadc simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica, de direito pÍivado, com sede a
<ÉORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>, <FORNECEDOR,CONTRATO#T&NUMERO>,

nrunicípio de <FTf,RNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEDOR CONTRATO#T&UF>.
InscÍrto no CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doÍaüante denominâda
CONTRATADA, em confornridadê com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei

8.883/94 e posteriores. ajustam e celebram o presente contrato. de acordo com as seguintes
cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA FRIMEIRÂ - DO OBJETO

, A CONTRATADA obriga-se a fornecer a CONTRATANTE equipamentos
(tablet, impressora, ternrômetro digital e determinador de umidade). em atenção ao convênic n'
1 1.764.854-0 da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, conforme
consta cia proposta apresentada no Pregão Presencial n " 59/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA

Os produtos cotados deverão ser colocados à disposição da
empresa contratante. no prazo máximo de 10 (dez) diâs corridos, contados a partir da autorização
de foÍnecrmento emitido pela Prefeitura.

PARÁGRAFO ÚH|CO - No ato da entrega os produtos deverão passar por
avaliação de uma Comissão constituida pela Administração, que deverá
atestar se o mesmo atende as características constantes neste edital.

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

Rua \ÀrâlliEdo Biirenccuí de Mo.aes no 22f. Centro. Fore 43. i266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sânta Bárhara- ParÀ:14 -
E-mBii - llci!âciro'e,nsb-Fr.sor.l-.r - rrr"rr.nsb irr.;toi bÍ
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PREFEITURA I\IUI'JICi PAL
054*".,, ruüVA SANTA BARBARA

ESÍÁDO DO PARAI,íA

a) Pregão Presencial N.o 59/2013 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datadâ de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram tÊr pleno conhecimento que

os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contrato, definirenr seu objeto e a sua perfeita

execuÇão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os
ânexos e este contrato, vãle o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que

viêrem â ser realizados e que inrportem em alterações de qualquer condição
contratuai. desde que devidamente assinados pelos representantes iegais
ciâs partes.

CLÁIJSULA QUARTA - DO PREÇO

Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira,
CONTRATANTE se obriga a pagar à CoNTRATADA o valor totai de R$---

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entÍega dos produtos

cotados, conr a apresentação da respectivâ Nota Fiscal e logo após a aceitaçáo da nota peia

secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo fixú e irreajustável.

PARÁGRAFo Úrutco - A CONTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustacio na Cláusula

Quarta-

CLÁUSULA SEXTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

Administraçáo, nos casos enumerados nos inctsos la Xll e XVll do ârt. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, medrantê âutorizaçâo escrita e fundamentada

das autoridades compêtentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da Administração.

PARAGRAFO UNICO - Quando o vencedor dêr causa a rescisão do contrato,
além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor tctal do contrato e

cjemais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintês sanções.
a) Advertência;
Lr) Suspensão temporária de participação em licitação ê impedimento de

contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
20

Rua ivalfrcdo BiÍencoun de Mornes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Parma -
E-maii liciracao,A,nsb.pr.sov.bí - u rvrv.nsb.pr. eoi .br
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NOVA SANTA BARBARA

I]. ES T ÁDO DO PÂRÁTJÀ

c) Declaração de lnidoneidade para ficitar ou contratar com â

Admrnistração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovrda a reabilitaçáo perante a própria
autoridade que aplicoLr a penâlidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos pre.juízos resultantes. após
decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no contido na letra "b"

cLÁusuLA otTAvA - DAS SANÇOES
Em ocorrendo inexecuçáo e/ou descumprimento das obrigações assumidas

neste contrato motivado pela CONTRATADÀ, responcje esta, nos termos da lei civil por
indenizaÇão integral. Sem prejuízo das disposições anterioÍes, responde a!nda, a título de
cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLAUSULA NONA. DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação

or mentária

Exercício da Fonte de recurso
pess

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAzo DE VIGÊNCIA.
O presente contÍato terá prazo de vigéncia de 30 (trinta) dias, contados à partir

da assinâtura do mesmo. podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO FORO
Frca eieito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná. para a

solução das qLrestões oliundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro.
por mais privilegiado que seja.

E, por estarenr justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (kês)
vias de igual teor. na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, âos _ de de

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOM E>

Responsável pelo acompanhamento do contrato

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional progrâmáticâ

2013 1265 04 003.20 601 02002-015 713
2013 1295 04 003.20.601.02002-015 713

Ruü Walfr.do Bifiencoun de MoÊes n'222. Centro. Fo:re,13.3266.8
E-maii ii.iiacar'r rt nsb.pr-qot br -

2L

100. CEP - E6.250-000 Novâ SaDta Bárbara- ParaÍá
r.;rç,.i nstr :rr grli.br



PREFEITURA MUT{ICiPAL ():\ b

i.*.' NüVA SANTA BARBARA
ÉS;PDÔ DO FAR.ANÀ

ANEXO II

ED|TAL oe pnecÃo pRESENctAL No s9/2013 - sRp

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome
PP5920í3 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI

Ruir rvâlfiedo Biíinçoun de Mo.res n'222. Centro- Foae 41.3166.8100- CEP - 8b.250-000 Nova Sânta Bárt'ara- Para:ra

E-meil lrcitacao i n:h pr.!or.br - us w.nsb or br



'f:E PKEFEITURA IVIUNJIC:PAL

*, NOVA SANTA BARBARA
. -- .,' ÉsipDo DÇ PARANÁ

057

ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL NO 59/2013- SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PP592013 ANEXO3 PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

liui i\.alÊcdo Brnúnccurt di \4oÊes no 222. Cenrro. Fo!]c lJ. i26ó.8100. CEP - 8ó.250-000 No\a Sênt.r Bárbâra Par&la -
E-meii - ii.i!ociu_li]!)b.l1r,Si)!.-hÍ - !_\!-!!!,.Uéat-bl

23



PR EFEITURA I\IUI\ICI PAL
058*i NOVA SANTA BARBARA

E Si r,DO DO PARAI'JA

ANEXO IV

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 59/20í3. SRP

ÁNEXO IV - INSTRUÇÔES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPOSTA

Para agilizar as -=ntregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável para a
digitação cjas mesmas.
Você receberá um executável com o nome PP5920í 3_ANEXO3_PROGRAMA DE
PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome PP592013

_ANEXO2_ARQI,.,IVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI
Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN DRIVE
ou CD) e cclocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP5920í3_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE
PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o aÍquivo
PP592Oí 3-ANEXO3-PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.
Acesse o programa esproposta.exe

Sei'á aberta uma jânela como a figura abaixo

l'§tr, li í.r làneio dê ?lG. [iuF # giri#,:, - Êe.é+:idàro .or.b:

Clique no botão

E localize o arquivo PP5920í3_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI.
Ser'ão liberadas as opçóes para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Rua tÀ'alticdo Biir.nccurt de lvlor.tes no 2?2. Centro. Fcae +-1. i266.8100. CEP - 8o.150-000 Nova Santa Bárt'ara Para-1a

E-m:ii ir..ri:acao iaulb-!!gj]!=br - .g.LlÍ

24
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EqloLro 5de.N, *r7i Énpd,(.:n,ií

I ertrru.i r h L:..J de lirEí5

LdÊs p,.dr.:€e-,rrl

X'1,," llicíe,li Lde

l*i NüVA SANTA BARBARA

Clique no botão ..,

Vai abrir a janela:

-REFEITU RA IÚUNI Ci PÊ,1

ESÍÂDO DO FARAITÀ

{., !êÉüi do lorneCúdoÍ

i.rri(Érc' Í;rpi**:a
125

UF.

rÊÀ; .s6à.õú

059

;.,-;... , .-. --

AV EBASIL

ii:i,qruqaÀ

lónrprastaencresaese cêÍn a

tliit' nscri-àc i:l3nue

ri.sússs,Êsss:g d,ssdsss

:ãa! âp.N

i:ipoú

lsssss - -'--

3}SS 9339 39 S3S SSSS sgrs àci6 
-

:0ã.áài$ s:$t '.

:Áô"a r iélàrú
U Cú13

. -rr rur 7zno

Preencha os canrpos. lembrando que os campos com (.) sâo de preenchimento obrigatório

Clique no botáo

Abrirà a laneia:

Rur rvôlticdo BiÍencourt de \lorees no 222. Centro. F'one.ll. i266.8100. CEP - Só.250-00ú No,a Sânta Barbara- Paraia -
E-maii - lrciracao it- 4sb.Dlgor.br - 

'r r.l n>b.1r 9oi.t,r

Eepiesentànle

11 .2
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PREFEITU RA IVIUNICi PAL
060

* NOVA SANTA BARBARA
1.- ÊS IPDO DO FARÂNÁ

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (") são obrigatórios
formulário e feche também o Íormulário de dados do fornecedor.
Clique na aba
Produ(os/Serviços:
|.* : it*r",;r"*r"i.'''Íl-" -._..-... -I

Depois feche este

:; .,: I

Aparecerá uma Janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preÇo unitário de cada
prodLrto:

Pr4e,úr! r.Iudi,p.i i. lb,Êo;3
.irüi6

,p^".'-a,ipei."zírÀ

-otes r.úCdos/5av§.,
'ir";o unle,cl *aço r,:r.r .

Íl lr,ÁLq.l.J: :ir _ t:::l;l9 i ÍID! F,ÊÊ

I ircil uri

'l5ill:üI FôàEÀ l
<e-tmr,W

255Inül
a5.00m

?55.L]Dtn

§5.r1001id2 SEFUÇl. Dt H/Ía I'E Uôfta ite rt'.iirnÂo0 aBFr

ll19]1"r!! i1- j(E,Lrito

Í- Dab- !,ü oíear

QÊti/ 3il d4 l,eio dê 20cÉ

'.ü âr::.1f4r 'à }, ll'rJl1pocErd

Eq4túÉ:61@= - á,e ê4-9ldD iGi.b,

Para irfiprimir â proposta. clique no botâo: fqi lmÊtin'ú ptapo:le

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botáo Gravar proposta

ç$ §ia,i,rr propusta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

Ruo i\iêlfredo Britencourl de Mrrlues no 222. Ccnüo. Fore al. i266.8100. CEP - 8ó.250-000 Nova Sânta BáÍt âra. Paràna -
E-meii L19iL1qç4o_!a5!g1 so \ .b. - \', \. §. nib.lr. g(,. hr
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PR EFEITURA I\IUNICi PAL 061
i;k., NOVA SANTA BARBARA

ES irrDO lO panatiÁ

ll PrêpLr:;L,i,lrâvôéü em':r\Pí(,ÉiÍl'l:ô,e:l ll,

O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇAO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP592013_ANEXO2_ARQUíVO
DIGITAL DE PROPOSTÁ,.es|") em um CD ou PEN DRIVE, o qual será apresentado no
ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitâçôes cja

Prefertura Municipa! de Nova Santa Bárbarai Pr - Fone (43) 3266-8í 00 ou no e-mail
licitacao@nsb. pr.qov.br

Rua Walfredo BiÍcÍrcoun de Morires no 222. Centro. Fo:rc 43. 3266.8100. CEP - 8ó.250-000 Nova Sânta Bárbara- Paraxa
E-nlaii - li a.nsh.Dr.gov.bÍ -,'r \\ !r.nsb.pr.zo1.hr

27
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DiiÍlaOFICIALPâüurii
Íh, ur,)r rr:: CrÍ:,,n Jn:i t:r!,,:lnn.rL(

i'1aLJ i IiÁettCi:i Ld,çáo Í'9C4:

Lvola.sÁi\T4 BARBARA

Â\ !sif DE LtcrrAÇio
PRIGÀo PÂEsEt\atÀL t" osa/rorJ
Objeú: Áquhiiioi{tr .ílrdrio. g.sso áAí.oi{ e {'luhí orsiniro (6rercG Jr
lHogo), .h 

"l€nçÀo 
àú envanic nq I l.?6.1,85-l-0 dâ Se..râr'x dê Esàdo

dí ag.i.úlrnrr c do.lbMim.Dlo SE-18,
Trpi Uar PÍesor PoÍ Ir.m
F...ebrír.ítc dos Erlelop€s aré is llhlomií 

'jo 
di.0l/10;1013

Irr:F &,It.8in Lrl.0l,lüIoiJ, s! rr'00hrrs!.
PÍe\ - rum. RS {5,o0t,.r0 r.{trârerÍâ e ci.@ mil . er'rcrnto\ r.,irr.
ldllsaiÉslsadtJlrrillst p.deÍÀô srr oàiid6 cr heÍinro dc c\r€dr.xk
na Pre,lora ltü .rFâ: d.:_úia Sna Êúbda. ,.. a Rla $ àliedo
BrÍ.ncoút.!e \ioÍ3cs r" ll:, pelo riixê (Os ]i 1166-81c0). Arr Emei
l,c,l).r,'r,nsb.Í u,r l{.,u pElo sre .:t'-}. :r!b.r üo\ t,Í
\oaa San'â E,nbrâ I 1,'co,:0ll
Eíu,r'lo iloíunn..d. Súú2.

avrso i! ucEáEIp
rBlqkitqrsiraarar- N...r/ror!
Ohi.ri: 4quLi(to d. .qúp'mnros,rahlêr. imp/6orr.,rrmôôetÍo
digiol. d.r.rminrd.Í de u midrd.). .m . têúçÀo .r roívÉtrio n' ! 1.7,ú-1,5§,l-
ú dâ S.(r.rana dÊ fs.n.l. d, Âgri.ultu.r ê da âbster e,to SEÂB.
Trpc M.rnr Prêçn. Por lt m
Reebrmcnrô dos En!elopês Aré ns lJh}omm do din o!,'10,20!J
Inr.ro do PÍesào Di. Ol,'10,!01i, Às 15r00 hon3.
Pre,c flÀ'nrn R5 {.5oo.0r) 

'qtrárre 
mil. quitrh.orc r.r6r.

I!ÍqEaI§-C9Ed&lrjfaI3á podÍÀ. *i obhd,a r{ horíao Je e\p.drerre
tu Prele'tura lIuírrpal d. \ola Sant! Búb s- Ín E Rrâ uâlííe,lc
Bríencoud d. iíalae! n' 2-rl. pelo tonc rCar .tl 12ôó 8100). p.r EDa,

avtso oE PREGÃo
PRÊGÃo PRESÉNcrÂL N" 06tzor3

OBJETO: CCNTF-AÍAÇÁO DE EMPRESÁ ESFECIA.IIADÀ PARA
sERVrÇos DE LrÀiFEzÁ coMpLETA Nos vEicuLos Etv!
ÀT:NCII'ENÍO ÁO €! GRUPAMENTO CE 3O[IAEIROS
'/ÂLOR MAXIMO ESTIMADO: RS 21 a5660 (Virte e rm m:
qliihenlos e.inqienlâ e sê:s Íears. sessênta cenlavcs)
TIPO,MEIIOR PFEçO POR ITEI,I
OÀTA DA ÁBERTURA: 03/19/2013 HOF3RIO: ü§:oDH
ENDEREçOi 

'rfl 
p.rânâsua.pr 9ov.br

LEGiSLÀçÂO ÂPUCAVEL: Lei N'10-520102 Léi lJ" 8.665/§3 E O
DECRETO MUNtCTPÀL N. 67812005.
OUIFOS ESCLÁRECIIúE\IOS PODERÀO §ER FORNECIDCS ?ELA
coütssÃo pERMANENTE DE LrcrTAçÁo, RUA JúLta DÁ cosTA.
322, CENÍRO, NO HORARIO DAS 13:Oç AS IA:OOIj OU PELO
TELEFONE N' (41) 3:120-6003.

PAAÀNAGUA,I! DE SEIEMBRO OE ?013
LTGIA REGII{A OE CAMPOS

PREGOETRO{A)

Rl Í2+,C0 , 3630S/2013

avrso oE REABERÍURA irE LrcrÍaÇÃo
PREcÁo FRESENctaL N. 0.5,,2013

a PREFETTURÁ MUNrcrpaL DE PaRÁNAGUÁ, ÁTRAvÉs oE sEü
pREGoErRo oFtctÀL, ToRNA púaLlcoo FrM oÂ sUspENÇÀo oo
pRocEsso LlctrÀÍôRto pREGÃo pRESÊNclaL N" oa5/zoig
cuJo oa-rETo É coNTRAÍaÇÀo DE EMpRÉsa paRÂ
FORNECIMEN''O DE UNIFORMES ESCOLÁRES, EM ATEIIDIII'IÉNÍO
Â SEcRETÂRra MuNrctPAL DE ÊoucaçÃo E ENsiNo INÍEGRAL.
A SESSÂO PUBUCA SE REALIZÁRÂ EM 02 OE GUTUSO DE IOI3,
AS 1TI:OO HORÂS, O EDITÂL REÍIFiCÂOO, ÇOM AS
ESpEoflc-ÀçóES E sEUs ÂHExos ENcoNTFÁsE À
DisPosrÇÂo Dos TNTERESSÀDoS No srÍE
rtw,Dlr.nâouâ.Dr.oov,bi, llO UNK PORTAL OA TRAaISPAREiIC:À.
LEGTsLÂÇão-ÀFuãÃ-vEL: rri n" iõlEãõ7õilo N" 8.666,!13 E o
DECRETO [tUNICIPÂL N" 6?IYzOO66,
cuÍRos ESCLAREGTMENToS pODERÁo sER aoRNEctDos pELÀ
coMrssÂo PERMAT{ENTÊ DE LrcrTAçÃc, RUA JúLra DÂ cosrÂ,
322, CENTRO. NO HCRARIO DÀS í3:Ol ÂS 19:0Cli OU FELO
ÍELEFONE N" {zll ) 311204003.

PÀRANÂGUÂ, 12 OE SETEMBRO OE 2C13,
RONALD SILVA GONÇÂLVES

PREGOEIRO

Rl ld4.ao. tall:nzo:l

I plr'tttÃo

OISPÉI{SÂ DE LICI' N.o 65/2013
PREFEÍUnÀ IIUNICIPÂL DÊ P!NHÁO/'PR

l,rra(&Ani-r rr !.i br ou 9slú nre '! ,!r! 5b Era1tl,r
\or6 S&ír. Brb 4 Iircú2011
Edu$doMcnr hrr d. SolD

R4140.00 - SÊ?0§t2013

I oawcurrna

PRr Í t! Í I R1 \lU:l( rPdr. Dt oR r rct EtRl
PRICÁO Pxr:§E\flrt, í" l:]ii i n!.Íôr prrso For lot.r

(rbrer. o n.!:.r.) d. ltsúr l,àa.orrJtr'à. ce r^Wr:â p!.! !\:iüÇii Ce

pi.Ín.nr?çi" dlállr'r rn: (-Er- () c ,"tlx'r'çú di e"rui\àd Ârüllr.,
I

j_r:rl'/.irir: i,: fi/(r9,2íl I às Cór.10 hü: rs

\orh a i d,ri'. inc,n.r ú-re;,sprr,!.rs,.nís"ha. !râtu,lun.n:r. a seiê i.
prile:.JÍr L.lr]r- Grna! !lr!!t}j!in-!Í r:r.lLI!r!*! rÍ.n^rer rnLÍfrôçn.s pel.
r.1.!!.i. r{l) llrr'l lSr ()n'gn.rra-P. : I Ce :stmi'. !. :!. I i

PK,{6ro dê iisp€nsà de Ucitàçáo no 65/2013
Parece. lurídico Nô C(ê/:013 - Matride dê Llz Mêrtlns Abiêú -
cÁa,/PR r9.484
oblctor ogIsÍÂçjc ot sERvtçcs PUBllcos DE ÁGiJÀ t LsGcro.
Em í.vor.lê! CCMPÀrvHlÂ DE SAaIFAMFt{lC AO paiÂ,{Á . 5a,,rttÁÂ
VàIO' ÍOI'I: SEM VALOR ESPECIFICO DE'LÂRÂOO-
Fundãhento Le9ã1. artigc 24 in.iso XXVI dà Lei 856é/9i e ÂRT 241
dã consttuEãc F€deral.

P.ír:n\., reaRIi lD.\ \R.\L i.r r'{RLrOrll

Fr.r(':,rr \1u.!üp1l
RS Ê€,iO, ârü:L/2013

panar],'.,rcuá

TIPC: MENOR PREÇO ÍOÍÂL OC LOTE
PERioDô, r2 {DozE) MESEs
DATÂ OA ÂE}ERTURÂ: O3,'IO/2OíI

PinhSo - Pt, 16 dê S.têdbro de 2013,

I poNra GRü.s.§"Á

a19ô,a0, s67i5/20r3

Àvrso DÊ PREGÁo
FREGÂo ELEÍRôHtco N' 066120í3
REq§lÊo cE PRÉÇOS N.0342013

OBJETCT: AâUrSlçAl) OE GENÉROS ÂLTMENTICIOS, AQUTSIÇÂO
oE EoupÀrrEúÍós pÀÍrÂ ÁuDlo, víoEo E FoÍo, ÀourslÇÀô oE
ÊourpaMENÍos oE TNFoRMÁica, ÂautstÇÃo DE MoElLtÁFIo
Ell oEElaL. aoursçÃo oÉ f,laÍERtÁL DE EXPED|ENTE,
ÁQU|S|ÇAO OE UlltFORMEa. TÉCIOOS, ÂViÂHENÍOS E OUTROS,
ÀoutsiÇÃo o€ litÁÍÉRlÁL ESPoRTÍvo, aous,ÇÂo DE rraÍERlÁL
pEoa6óGtco, EL arENDlMENÍo Âo PRocRÁMÀ PRoJovEM
uRsÂHo - REsoLUÇÀo co/FNDE tto 60 DE 09 oE NcvErrBRo oE
20í'!, PARÀ AÍENDER A SECRÉÍÁRIÂ MTJNICTPAL DE EOUCAçÃO

valôn MÁrtno EsrDrasor Rs É2.?&:r,19 {olrENTA E oots MtI-
SEÍECENÍOS E CI}i'ãUENTÂ É OUATRO REÁIS E OÉZEiIOVE

-rtun:(rf c le P.nta Çrolsr - E.ràdo Llo PrÉir
O Íu,'r,F., d.: PoniJ L:r.s!!,enlizirJ, tra 3d..rJ pr.irru,j..L rt ltrorle
de'Ia.rial q5o. a€nlrc l" uizr :rl. d. l.rni.l d. S..re àrr \lJ:n.rp2i J.
Phneranr(nr.. â! !eg!ln:es li;rtdiars

'r'.;zda n. Pr<0. 1i' l l,l0l r
l4:1!h io ú; ú:/ra,ll. Rêíú.mr. amç Làaã. dr I ir!jd.- je 5r.d. I. qei.o l. .
Bo.hr o.ahzrrc ía Rui Iàurn tiori: rD icnE -. n':t j J,- (:.rr.rllo 'iilr
r.rrm. k! ll l i25l.i lirtzÉrlôs e ri.2r ril liez.nf,ir ! r

'irizdi,l.r ltriui 1' !i llrll
I j.lilh d,, J r,r: 1., I I :i.rrÍ!. J;f I i.ic n ! or;rJ: l.'rau.j. iu i -\rdr,lo
k,.i!zad. nJ R!â trer<..bar8aior lr".r, L,rp:j.m lrrr\rr Ào n..ilú,.; !i 'ràirii.la. nil,,.:rárrlo B,litT31lr,ir.l (,luz.mcr r (rú.n,^ ' Jel: :.rl t".i..ntr:, í
q&rnlr ,.J s : ,turÍo .Latãros ).

j.-.da,!e PÍ.to' :i' i., :ol I
l6,rnh d. Ji.:-r lo, rr. tlrlrí,r: imil,Jsào d! an,üde d. 5à:1r r'.\ t. srür
,r.ràbe, l,..rlrr.l. r.i À,enrda \oír!c c.r ir?nk x) n'll: \ilr isri i:,.rc
(:irrpadã \àlnr riür. n R:3-iÇAll)l; lt.er.ni^..r.lu(r'r..n. 'rrl
§e ...nü^ r d.7 '.À'r c drz.lsttê..nirvosl

r'.r!d3.re P«ço, i-' i: llrll
lrrlih 3o dú ut,lO,l r, R.r.rma . Àmi.iu(i. nâ ll",dad. .e SNni 1..: i:Jrl..
-{ràúrr. irilii:nõ na R".: i..njmr-.rrur.i.c rL r i.rr. l{ B.i i rrJ CJri !i1(,.

ENOEnEÇO: ffi p.r.nÉsuà,pí gov.br
LEGISLAçÃc apLlcÁvEL: L.i N'10,520/02 L.i N's.655/93 E o
o-cRElo MUNIcTFAL N' S«r'2üO6
ouÍRos ÊscLARÊc,gENTGs PooERÃo sÉR FoRNEctoos PEL-ar
co rssÀo pERttaNEN--E oE LrctÍaÇÀo, RUA JúLtÂ DÂ cosÍA,
322, cENTRc, No HoRÁRro oas 13:oo Às l9'o.rh ou PELo
TELEFONÊ N" 14í) 3.2O+_OC3.

PÂIÀ'IAGUÀ, 1! DÊ SETEMBRO OE iO13
HARILETÉ ROORIGUES OA SILVÀ

PREôO€IR-A

Rt 191,G0 - 33{58/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL 065

ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNI,íO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N'T E N'2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCUL N'O5g/20T3 - PMNSB

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

no 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em
atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 059/2013 -
(PMNSB) - Aquisição de equipamentos (tablet,
impressora, termômetro digital e determinador de

umidade), em atenção ao convênio no 11.764.854-0 da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

- SEAB.

Ao l" (primeiro) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e treze (2013), às 15:00 horas no

prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bilrbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida no 130,

Bairro Centro, Nova Santa Brí,rbara - PR, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro Sr.

Eduardo Montanher de Souza, RG n'27.006.903-3 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio, Sra.

Elaine Cristina Luditk, RG n' 9.144.227-2 SSP/PR a Srta. Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-4

SSP/PR, designados pela Portaria n" 056/201l, para proceder o julgamento dos envelopes no I e no

2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão Presencial no

059/20f3 - destinado a aquisição de equipamentos (tablet, impressora, termômetro digital e

determinador de umidade), em atenção ao convênio n' 11.764.854-0 da Secretaria de Estado da

Agricultura e do Abastecimento - SEAB. Aberta a sessão o Seúor pregoeiro informou que

neúuma empresa se cÍedenciou para o certame. Diante disso, o Pregoeiro resolveu dar como

DESERTA a presente licitação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina

Luditk, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da

comissão de licitação.

NOVA SANTA BARBARA

Eduardo rttontu#", a" sorrn

to

Pregoeiro

Elain Cristina L
Eq

Ma de

Equipe de apoio

Rua Watfredo Bittencourt de Morae§, 222 - E(0xx43) 32664100 C.N.P.J.95.561 080/000160
E{I]ail: licitacaoíA or.oov.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 066ESTÂDO OO PARÂNA

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGAO

1 I elernôHrco (() PRESENcTAL

N' C6-q / acra

í0
11

N" ESPEcIFIcAÇÃo DOC OBS.
1 Capa do processo oÉ
2 Oficio da secretaria solicitando o(
a Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) Or
4 Contabilidade à LicitaÇáo (Resposta dotaÇão) (Ir
t LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Pareceô OL
b olParecer Jurídico (lndicando a Modalidade)
7 Autorizaçáo do PreÍeito para abertura u-
o Pottaria nomeaçáo da Comissão de Licitaçâo OL

I Resumo do Edital OA

OLParecer Jurídico (Edital)
or(Edital
oL12 Publicações (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional).
oÍ.IJ PublicaÇão Mural de Licitação (TCE)

14 Documentos de Credenciamento
15 Propostas de PreÇo
't6 Documentos de habilitaÇão

0{17 Ata de abertura e iulgamento
18 Proposta Íinal das empresas vencedoras
19 LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da Licitação)
20 Parecer Jurídico (Julgamento)
21
22

o ao Prefeito (Homologação)
HomologaÇáo do Prefeito
Licitaçá

PublicaÇão da Homologação (Jornal Regional)
24 Ordem de contrataÇão
25 Contrato
26 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional)

Relatório de.e.eompanhainento do contrato (Lf§laSqrn ie r9Úe!9§L27

Rua walfiêdo Bittencourt de Moraes no 222, Cêntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa

Bárbar4 Paraná - E-mail - !!q!@êo(&suE!ggLbl - www.nsb.pÍ.eov br


