
PREFEITURA MUNICIPAL 00i

NOVA SANTA BARBARA

IPRffiED$QEAILmo
Processo Administrativo n." 89/201 I

OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de
serviços de transportes.

DATA DA ABERTURA: Dia 'l9l0gl2018, às í4h00min.

DOTAÇAO:

VALOR tUÁXlnAO: R$ 12.799,99 (doze mil, setecentos e
noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Rua Walfredo BittenmuÍt de Moraes, 2zz,ÍeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.5ô'1.080/0001-60

!-1n4il; ticitacaordnsb.pr.eov.br - Nova Santa Bárb ara - Paranâ

DoTAÇÓES

2o1B lsoso los.oor.oe.z++.0380.2031 la3^ro31.oo oo Do Exercício
2o1B lsaao los.ooz.oe.z++.0400.2033 o ls.s.so.ss.oo.oo Do Exercício
2o1B lssls los.ooz.oe.z++.0400.2033 7os ls.s.so.es.oo.oo Do Exercício
2o1B leeso los.ooz.oa.z++.0400.2033 72s la s.so ss.oo.oo Do Exercício
2o1B lsssz los.ooz.oe.z++.0400.2033 732 ls.s.so.ss.oo.oo Do Exercício
2018 Isszo los.ooz.oe.z++.0400.2033 741 ls.s.so.ss.oo.oo Do Exercício
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA
Sectetaria frLunicipa[ [e flssistência Sociaf

c.N.P.J. N.o 19.560.789/000í 63

coRRESPoNDÊNcIe rNtpRNa

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N'071/2018

Para: Secretaria de Administração
Data: 08/08/201 8

Assunto: Solicitação de Abertura de licitação para Transporte

A Secretaria Municipal de Assistência Social solicita a Vossa Senhoria a abertura
de licitação de locação de veículo de transporte para 50 passageiros, as viagens estão previstas
para os eventos realizados com os Grupos que estão inseridos nas oficinas do CRAS Serviço
de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos , será utilizado na sua totalidade ou inferior
a programação , conforme a necessidade desta secretaria, durante um prazo de 12 meses.

Segue em anexo a Programação

Estou à disposição para qualquer esclarecimento

{
/J

Sec

Giane R. da Costa Kondo
retária Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 119 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1 486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Bárbara-PR
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA
Seaetaria *Í.unicipaf [e flssistência Socfu[

c.N.P.J. N." í 9.560.789'000í 63

PROGRAMAÇAO:

Semana do Idoso Será do dia24 à 28 de Setembro 2018

Cornélio Procópio Pr. Almoço com a terceira Previsto para o dia 26109

Cambará Pr. Passeio no Clube de Campo Previsto para o dia 28/09

Passeio no Decorrer do ano mês e data â combinar

Sapopema Pr. Visita ao Asilo, mês e data a combinar

Londrina Pr. Exposição dois dias de Passeio data a combinar

Fóz do Iguaçú Pr. Visita as cataratas do Iguaçú mês e data a combinar

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 1 19 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266- 1 486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Brírbara-PR
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0810812018

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contratação de serviços de
transporte, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Mo raes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná
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RAZAO SOCIAL: PRETINHO TURISMO LTDA - ME

ENDEREÇO: Rua Horácio AmaraÍ, í25, Jardim Alvorada - Assaí-PR

CNPJ: 19.453.70410001 48
TELEFONE: 43 996/t4-1795

EMAIL: pretinhoturismo@gmail.com

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 32664í00

"corAÇÃo DE PREÇO"
i Qtde Valor por

Yta em

R$ 1.100,00

RS 1.800,00

tem Descriçâo

Transporte de 50 (cinquenta) pessoas da cidade de
Nova Santa Bárbara - PR até a cidade de Cornélio
Procó io - PR, no dia 26/09/20í8
Transporte de 50 (cinquenta) pessoas da cidade de
Nova Santa Bárbara - PR ató a cidade de Cambará -
PR, no dia 2810912018
Transporte de 50 (cinquenta) pessoas da cidade de 

I

Nova Santa Bárbara - PR até a cidade de Sapopema
- PR, data a definir I

1

1

2

3
1 R$ 1.000,00

Transporte de 50 (cinquenta) pessoas da cidade de ,

Nova Santa Bárbara - PR até a cidade de Londrina - I

PR, data a definir
Transporte de 50 (cinquenta) pessoas da cidade de
Nova Santa Bárbara - PR até a cidade de Foz do

ua u - PR, data a definir

Assai - PR, 16 de Agosto de 2018

A D SON ALVES
Sócio administrador
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ESTIMATIVA DE PREçOS - LOCAçÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE CRAS

ITEM DESCRTçÃO qTDE PRETINHO PEREIRA C. ALVES MEDIA

1 Transporte de 5O (cinquenta) pessoas da cidade de Nova Santa Bárbara

- PR até a cidade de Cornélio Procópio - PR, no dia 2610912018 1 1.100,00 1.800,00 1.000,00 1.300,00

2 Transporte de 50 (cinquenta) pessoas da cidade de Nova Santa Bárbara

- PR até a cidade de Cambará - PR, no dia 28l09l20l8 1 1.800,00 2.600,00 1.600,00 2.000,00
3 Transporte de 50 (cinquenta) pessoas da cidade de Nova Santa Bárbara

- PR até a cidade de Sapopema - PR, data a definir I 1.000,00 1.800,00 1.200,00 1.333,33

4 Transporte de 50 (cinquenta) pessoas da cidade de Nova Santa Bárbara

- PR até a cidade de Londrina - PR, data a definir 2 1.300,00 2.200,oo 2.000,00 1.833,33

5 Transporte de 50 (cinquenta) pessoas da cidade de Nova Santa Bárbara

- PR até a cidade de Foz do lguaçu - PR, data a definir 1 6.300,00 7.000,00 5.700,00 6.333,33

TOTAT L2.799,99

Nova Santa Bárbara-PR, 24 de Agosto de 2018

Responsável pela Cotação de Preços

e
O<)
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PREFEÍTURA MUNICIPALffiHHn
CORRESPONDÊITCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 /08/2018

De: Departameato de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabllidade

Assunto: Registro de Preços para eventual contratação dc selviços de
transporte.

Senhorita Contadora:

Tem esta fina-lidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de Preços para eventual contrataÇão de serviços
de transporte, em atendimento a solicitação da Sra. Giane R. da Costa
Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, num valor máximo
previsto de R$ 12.799,99 (doze mil, setecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos), por um peúodo de 12 (doz.el meses.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine
Setor

dt dos Sanúos
açoes

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'222,CentÍo, t 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - g - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.qov.br



PREFEITUBÂ MUNICIPAL 010HffiB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊxcra INTERNA

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Seúoria em data de 27/0812018, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para o registro de Preços para eventual contratação de serviços de tÍansporte,
em atendimento a solicitação da Sra. Giane R. da Costa Kondo, Secretária Municipal de
Assistência Social, num valor máximo previsto de R$ 12.799,99 (doze mil, setecentos e
noventâ e nove reais e noventa e nove centavos), por um período de 12 (doze) meses.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.203 I - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 3340; 3343; 3350;
3352;3370.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Brtb aru 27 I 0812018.

Atenciosameate,

\

Laurita Souza c)^po,
Contadora./CRC 04509 6 / O - 4

Rua Walfredo BinencouÍt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.E 100, E - 86.250-000 - NoYa Santa Biárbara,

Paraná- El - www.nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 01i

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2710812018.

Prezado Senhor,

Em atençáo à correspondência expedida pela Sra. Giane R. da
Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, solicitando o registro de
Preços para eventual contrataçáo de serviços de transporte, num valor máximo
previsto de R$ 12.799,99 (doze mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e
nove centavos), por um período de 12 (doze) meses e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsáo orçamentária através da dotação:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutençáo da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3340;
3343; 3350.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine itk d Santos
Setor de Licitaçõe

Rua Walliedo BiftencouÍ de Moraes no 222, Ceúro, t 43. 3266.8100 X - E6.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.goy.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. W.lfredo Birrencou( dê Mora.s ne rr2, Fone/Íat(o+) tt66-Eroo

cNPJ N.e e5.5ó'.ô8ôlooor60

Parecer j uridi co

E-marl: pmnsb@ nsb.Dr.Êo..br , Nôva Santa Bárbara - Paraná

Departamento Municipal de Licitaçõe sSol-icitante:
Contratos

r.
De

pelo orgão

contrataÇão I

máximo a ser

e

Mandaram a esta Procuradoria pedido de parecer

acerca das providências a serem adotadas para eventual
contrataÇão de serviÇos de transportes, num valor
prevlsto de R$ L2.199,99 (doze mif e setecentos e

noventa e nove reais e noventa e nove centavos), de

conformidade com a solicitaÇão da Secretaria Municipal
de Assistência Social,

saida, consta o pedido e

a ser beneficiário
com caracterizaÇão do

ficitado.

a

com a

j ustif icativa
pretensa

e val-orobj eto

Ainda, o procedimento contempla a indicação de

dotaÇão orÇamentária e parecer contábiI para fazeÍ
frente com as despesas da pretensa contrataÇão.

Ademais disso, está devidamente autorj-zado

autoridade administrativa competente.

pela

Pág in e6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
A" WalÍredo Birkncourt d. Moraês ne ,,2, Fo ne/F zr (o+) rj.66-8roo

CNPJ N.e e5.56r.o8ol@oróo
E'ruil: pmnsblânsb.pr.gov.br - Nova S,nra Bárbára - Páraná

E o breve rel-atório, do qual fundamento e

opano.

II.
Inicialmente, via de regra, as obras, serviÇos,

compras e alienações do Poder Púbfico devem sêr
precedidas da realização de processo administrativo
licitatorio. Dito preceito decorre inclusive de

mandamento constitucional. Senão vej amos :

"Àrt. j7. A adrninistraÇão pública direta e
indireta de qua)quer dos Poderes da União,
dos Estddos, do Distrito Federaf e dos
Municipios obedecerá aos principios de
lega)idade, impessoa)idade, moralidade,
pub)icidade e eficiência et tanbém, ao
segu inte :

XXI ressafvados os casos especificados na
Tegislação, as obras, serviÇas , campras e
aLienaÇões serão contÍatados mediante
processo de licitação pública qüe asseqüre
iguaTdade de condiÇões d todos os
concorrentes, com cláusulas que estabe.leÇam
obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da
7ei, o qual somente pernitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obriqações . "

Como forma de dar malor efetividade a

normado, o legislador infraconstitucionaf editou
n. 8.666/93, que cuida, num contexto amplo,

Iicitaçôes e contratos administrativos.

a Lei
das

Página z de 6
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PREFEITURÂ MUNICIPÀL DE NOVÀ SANTA BÁRBARA
Aw. walfrêdo Bnr.n.ourr d. Mora€i ne z,z, Fon./Fax(o1) ,266-Etoo

CNPJ N.a ej. jór.o8olooo,-6o
E-ftai| p!!!!U@!§b.or.So..br - Nova Sanra Bárbara - Pàrani

A partir da lei geral, outros regulamentos
foram sendo editados pelo Poder Púbtico, até chegar na

ediÇão da Lei n. L0.52A/2002 - que instituiu a

modalrdade pregão1.

Acredita-se, salvo melhor )wízo, que a

modal-idade pregão é a que melhor se amolda às

circunstâncias do caso corrente, eis que o objeto a ser
contratado não exige um processo/procedimento de maior

elaboração, de outro modo: complexo.

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto a ser

licitado é dotado de natureza comum, ou seja, cujos
padrões de qualidade bem podem ser "objetivamente
definidos pelo edital, por: meio de especificaÇões

usuais de mercado".

E.lementos esses,

de legal idade,

vafe dízer, no

tornam pos s ive I
que tange

a adoção

ao

doaspecto
pregão2:

"Iei n . 1A.52A/2A02

padronizável e dlsponÍvel no mercado, independent ement e d

I A fim de não envolver o feitor em erro, clarifica-se que a
modalidade pregào não foi a última a ser instituida pefo Poder
Legisl-at.ivo. outras mais fo.ram e ainda continuam sendo
constituidas, como, por exemplo, o RDC Regime Dlferenci-ado de
ContrataÇão.

2 No acórdão n" 2112/20A8 o Tribunal de contas da União afirmou
que: "a utllização da modalidade pregão é possivel, nos termos
da Lei n" lA.52A/?002, sempre que o objeto da contratação for

complexidade".

P 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. wãlfredo Bittencouft d€ l\rôra€s na 222, Fone/E,r (oa) ,266-8rco

cNPJ N.e er.rór.08oloooróo
E-hâil: pmnsbaônsb.pr.gov.br - Nova Sanra Bárbara 'Par.ná

Azt. Para aquisição de bens e serwiços
co@irrs, poderá sêr adotade a J.icitação na
aod.alidade de pregào, qu.e será regida por
esta Leí.
(grifos) .

Parágrafo único. Consideram-se bens e
serviços camuns, pdra os fins e efeitos deste
artigo, aque-Zes cujos padrões de desempenho e
quafidade possam ser objetivamente definidos
pefo editaf, por meio de especificaÇões
usuais no mercado. "

Destaca-se o vocábuIo "poderá" no dispositivo,
não "deverá" fazê-lo pelo pregão. Logo, é facultativo
Poder Púb1ico.ao

Em que pese isso, dentre as modafrdades

licitatorias, o pregão afigura como sendo a mais

simples, e por isso, acarreta grande ceferidade e ampla

participação de pretensos licitantes, o que converge

com os obj etivos licitatorios, conforme prescreve o

art. 3o, da Lei n. I-666/93..

"Lei n. 8.666/93

administrativa, da v incuTaç

Art. 3' A llcitação destiná-sê á garantir a

observância do principio constitucionaf da
isononia, a seleção da prapasta mais
vantajosa para a administração e a promoçào
do desenvolvimento nacionaf sustentávef e
será processada e julgada em estrita
conformidade com os principios básicos da
legaTidade, da impessoalidade, da moralidade,
da iguaTdade, da publicidade, da probidade

toão ao instru

'e6
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PREFEITURA MUNICIPÀL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walíredo Bittêncourr de MoÍaes nq rrr, FonelF.x (ort) lz66-Eroo

cNPJ N.e er.rór.oEolooor60
E-mail:pmnsb@ nsb.Dr.sov.b. , Nôvâ Santa Bárbara - Paraná

convocdtório, do julganento objetivo e dos
que fhes são correfatos. "

Com efeito, esta Assessor.ia sugere a adoÇão do

pregão para acobertar a contrataÇão do objeto do caso

corrente, em vista, primeirof que há expressa

autorizaÇão 1egal, e outro, que pelas caracteristicas
simploriasr ostenta o pregão certa medida de vantagem à
Administração.

]II.
Ato

espécie do

contrataÇão

continuo, a Administração
pregão que melhor se

em comentário.

Nesse interim, enüora exista no mundo juridico
o Decreto n. 5,504/05, que díspõe sobre a preferência
pelo pregão eletrônico, dito preceito normativo,

entretanto, é aplicáve1 de maneira detida à União,

sendo seu acatamento facultativo aos outros entes

políticos, visto a autonomia administrativa
constitucional que eles possuem.

Trata-se, ademais, de um norte, em razãa da

falta de regramento nesse aspecto pela Lei do Pregão.

Logo, a escolha entre o pregão presencial ou o

e.Ietrônico fica a crltério do Administrador, no âmbito

da conveniência e oportunrdade - discricionariedade
admanistrativa (gênero) , a qua.I não incumbe ao presente

órgão jurídico adentrar no mérito.

poderá escolher a

amolda para a

e6
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Av. Walfr.do Birtên.ou de Morá€s np 222. FonelFax (o+r) uó6-8roo

cNPJ N.s er.r6,.o8olooq-óo

IV.
De tudo quanto se viu, esta Procuradoria opina

pela possibilidade da adoção da modalidade Iicitatoria

E-@il: p!!nsb(ôn
'b.D..eov.br 

- Nova Sánrá Bárb.ra - P.râná

pregão para a contrataÇâo em teIa, podendo

É o parecer, salvo melhor )oizo.

presencial ou o eletrônico, o que a AdministraÇão deve

Nôva Santa rba a, 30 de agosto de 2018.

ser ô Dreôâô

definir fevando em consideraÇào, o que anoto,

especial-mente o fato da existência de fornecedores

aptos ao fornec.imento na focalldade e/ou região.

t
G rieI ida de J sus

Juríd aProcurto.'

Página 6 de ó
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CORRESPONDÊNCIÂ INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informaçôes, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL t" 6612OL8, que tem
por objeto o registro de preço para eventual contrataçáo de serviços de
transportes, normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e
em todos os demais assuntos correlatos à ârea, de conformidade com a Lei
Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, l,et Federal n" 8.666, de 21106l1993,
Republicada em 06107 11994, Decreto Federal n" 3.555 d,e O8/OBI2OOO,
Decreto Federal n" 3.697, de 2l l12l2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente a Portaria n" O4O/2O1a, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitaçáo para as
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 30l08l2Ol8.

'/

Kondo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paranár
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NovA sANTA eÁnaaRA
Esreoo oo peneNÁ

AV|SO Oe UCrraçÃO
pnecÃo PRESENctAL n.o 66/20íB

Processo Administrativo n." 89/201 I

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de
serviços de transportes.

Tipo: Menor preço, por lote.

Recebimento dos
19t09t2018.

Envelopes: Até às 09h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 19/0912018, às í0h00min.

Preço Máximo: R$ 12.799,99 (doze mi!, setecentos e noventa e
nove reais e noventa e nove centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura ltilunicipal de Nova Santa Bárbara, sifo â
Rua Walfredo Biftencouft de hiloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
1222, ou po r E-m ail : I icitacao@n sb. pr. qov. b r

Nova Santa Bárbara, 0310912018
ova
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Ma io de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 04012018 ^t1>

. lJS
ÀC

Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mails - licitacao nsb ov.br - wr,rrv. n s b. pr. gov. b r
Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, E - 86.250-000
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PREGÃO PRESENCIAL N" 66/2018 - SRP
Processo Administrativo n.' 89/2018

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua emprese, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Liciteções por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A Íalta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital êxime este Pregoeiro da
comunicação de possiveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçõês adicionais pertinêntes ao certame licitatório.

Ma nt o de Assis Nunes
Pregoeiro

ortaria n' 04012018

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb. v.br
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PREGAO PRESENCIAL N'66/2018 - SRP
Processo Administretivo n.. 89/20í 8

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de serviços de transportes.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereÇo completo), retirou este Edital de Licitaçáo e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

aos I 12018

Carimbo Padronizado da Empresa

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

2

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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pnecÃo PRESENcTAL N. 66/2018 - sRp
Processo Administrativo n." 89/20í I

LICITACÂO EXCLUSIV A PARA MICROEi'PRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEÍIllPREENDEDOR INDIVIDUAL íIUEII íLC í47120 4t.1

ABERTURA DA LICITAçAO

Abertura: Dia í9/09/20í8, às í4h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do dia í9109/20í8.

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

Portaria no 04012018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitaçáo, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, PoÍ lote, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual contratação dos itens
relacionados no ANEXO l: Contratação de serviços de transportês, em conformidade com
o disposto na Lei Complementar Federal n." 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o

1O.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.250120'!.4, Decreto Federal No 3.555/00,
Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, na Lei Federal n-" 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser íeita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento dê Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das í3:00 às
í7:00 horas, de segunda a se)Ía-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
citacao(ônsb. or.oov. br ou através do site www. nsb. or.qov. br

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

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.or.oov.br, para ciência de todos os
interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia l9/09/2018, às í4h00min, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

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

sua equipe de apoio.

r. DAS COND|çOES Oe PARTTCIPAÇÃO
í.1. Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) culo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no PaÍs e que satlsfaçam as condiçóes deste Edital e seus

Anexos.

3

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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'1.2. Nâo serão admitidas nêste licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o obieto deste pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperaÇão judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2. DO OBJETO
2.í. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREçOS, para eventual contratação
de sêryiços de transportes, conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente
Edital.

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, náo se obriga a contratar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar
licitaçáo específica para contratação de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. í5, § 40, da Lei

n" 8.666i93 e suas posteriores alterações.

NOVA SANTA BARBARA

3. DOTAçAO ORÇAMENTARTA
As despesas dêcorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
mentária:

J. I

o

4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.1. As impugnaçôes ao presente edital poderáo ser feitas até às 17 horas do 2' (segundo)
dia útil anterior à data fixada pa? a rcalizaçào da sessão pública do pregão, por qualquer
cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a tazào
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Preíeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às í2h00, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@ nsb.or.oov.br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas

4

DOTAÇÔES

B(êrc..íg
io da,'::-
delp_ê_s-.

a -," :li:':.

2018 3090 09.001.08.244.0380.2031 o b.3.9o 39.oo.oo Do Exercício
Do Exercício2018 3340 09.002.08.244.0400 2033 o F 3.so.3s.oo.oo

09.002.08.244. 0400.2033 705 lS.a.SO.SS.OO.OO Do Exercício2018 3343
3350 09.oo2.o8.244.0400. 2033 725 lr e SO.SS.OO.OO Do Exercício2018
3352 09. 002.08.244. 0400.2033 732 ls. a.so. ss. oo.oo Do Exercício2018

2018 3370 09.002.o8.244.0400.2033 741 IS e.SO.SS.OO.OO Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, }I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licilacao@nsb.pr.qov.br - wurv.nsb.pr.gov.br
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4.í.3. Não serão conhecidas as impugnaçóes interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
4.'1.4. Procedentes as razões da petiçáo de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data paru a rcelizaçáo do certame.

s. DA euAlrFrcAÇÃo DAS MTcRoEMeRESAS E EMnRESAS DE pEeuENo poRTE
5.í. Esta licitacão é exclusiva oara participacão de Microemoresas (ME). Empresas de

o e/ou croêm reendedor lndividual MEI ualificad o
nos termos do aÉiqo 30 da Lei ComDlemêntar n.o 12312006, com as alteracões da Lei
Complementar n.o 1 47 l2O1 4.

5.2. Não Íará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no aÉigo 42 e seguintes
da Lei Gomplementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno poÊe:
5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representaçáo, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior,
5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos lermos desta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
5.2.4. C$o titular ou sócio participe com mais de 10o/o (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o í23
de 14 de dezembro de 2006;
5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com

fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do

caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5-2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complêmentar;
5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento

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

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,

relaçáo de pessoalidade, subordinaçáo e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

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

Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min., do dia í9/09/20í8, conlendo no anverso

destes (respectivamente) os seguintes dizeres.

Nova Santa B:írbar4 Paraná - E - E-mail - licitac s r v.br - www.nsb r ov.br

5
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ENVELOPE NO Oí - PROPOSTA OE PREÇOS
RnzÃo socraL / cNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃo PRESENcTAL N" 66/20íB
ENVELoPE No oz - uaettttnçÃo
nazÃo socrlL / cNpJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃo PRESENcIAL N. 66/2018

. Não aceito m ual se rticiuer hi ão de licitantê rêterd noa

considerado este. aouele oue aDrêsêntar os envel opes aoós o horário estabelecido
Dara a entreqa dos mesmos, comprovado por meio do protocolo da Prefeitura M. de
NoYa Senta Bárbara.

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
7.1.1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

7.1.1.1. Na hipótese do item 7.í ou 7.1.1, o representante deverá apresentar contrato
social original ou cópia autenticada da empresa representada.
7.í.1.2. Caso o Licitante tenha oreenchido os reouisitos dos su -itens anteriores não
haverá necessidade de apresentar cópia do contÍato social no envelope de
Habilitacão.
7.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.
7.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
7.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.
7.5. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante não importará na desclassificaçáo da sua proposta no

presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele

não poderá apresentar lances verbais ou qualquer maniÍestação em nome da mesma na

sessáo do pregâo, inclusive interpor recursos.
7.6. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deveráo entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos rêquisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.6.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitaçáo pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

6
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7.6.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá incluir a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.
7.7. As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a

documentação comprobatória dessa condição, através do seguinte documento:
a) GeÉidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial,
b) DeclaraÇáo comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme modelo do ANEXO Xl do presente Edital.

7.7.'1. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentaçáo comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope í - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém e relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruçôes para preênchimento de proposta (Anexo lV):
8. 1 . í . O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções

contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

8. í .2. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas

informaçóes constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição dos serviços cotados, conforme relaÇão detalhada do objeto (Anexo l).

d) PreÇo ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário ultrapassar o valor
máximo estipulado pera este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
Í) Prazo de execução de no máximo 02 (dois) dias, contados a partir da autorização emitida
pela Prefeitura;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após a prestação dos serviços e entrega da nota

fiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

8.2. A não eprêsentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
8.3. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,

bem acondicionada, para que não soíra danos;
8.4. Recomenda-se quê a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia

alternativa do arquivo digital,
8.5. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
cesas decimais após a vírgula. O preço oíertado será sempre o preço final, nele devendo
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estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficaráo a cargo
da futura contratada;
8.6. Náo seráo levadas em consideração quaisquer ofertãs que não se enquadrem nas
especificaÇões exigrdas,
8.7. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov. br, na guia Licitações/Pregôes, onde também êncontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesme;
8.8- A Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE n'0í;
8.9. Deverá ser observado quando da elaboração da proposte: Prazo de execução; Local
da execução; Do Recebimento; Forma de Pagamento e Validade. A Prefeitura de Nova
Santa Bárbara se reserva o direito de verificar as informações sobre a qualidade e
característica dos veículos, ofertados pelo licitante, através de diligências ou vistorias rn /oco.
Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária,
alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas
indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados nas Especificaçóes,
constantes do ANEXO l, necessários ao completo fornecimento do objeto, licitado.

9. DA APRESENTAÇAO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇAO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - devêrá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administraçáo, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
g. í .1 . Quando o certiíicado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em Íotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à venficação

da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.

9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do

licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.

9.2.1 . Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento íor à Íilial, todos os documentos deverão

estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos.
9.3.1 . A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abêrtura
da sessão pública destê Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

10. DA HABILITAÇÃO:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociars previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
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único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuiÇôes devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentaçâo de certidão Negativa de Débito ou certidão positiva com
efeito de Negativa ou documento equlvalente do Estado sede do licitante na forma da lei;
10.1 .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Nêgativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econômica Federal - CEF.
10.1 .5. Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
10.1 .6. Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentaçâo de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),
nos termos do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 10 de maio de í 943.

í0.2. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:
í0.2.í. Certidáo negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da
data marcada para início da disputa.

í0.3. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:
í0.3.í. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atestedo fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da

empresa quanto ao objeto da presente licitação. Náo serão aceitos atestados de empresas
que pertençâm ao mesmo grupo empresarial;
10.3.2. Cópia do Certificado de registro e Licenciamento do veículo (CRLV);
10,3.3. Cópia do Certificado de Registro da empresa no DER - Departamento de Estradas e
Rodagem;
10-3.4. Gópia da apólice de seguro do veículo e seguro de passageiros, podendo aquele
englobar este.

í 0.4. DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR:
10.4.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7'
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do arl.27 da Lei n. 8666/í993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de

1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.4.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.
10.4.3. Declâraçáo de inexistência de fato supervêniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.
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10.4.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

í0.5. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
ímprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgáo emissor.
10.6. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.
10,7. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.
10.8. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.
í 0.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, quanto à regularidade fiscal,
poderão sanear deÍeitos constatados na habilitação apenas se apresentarem na sessão
todos os documentos previstos neste Capítulo, mesmo que contenham algum vício.
10.10. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos
expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03
(três) meses contados a partir da sua expedição, à exceçáo de disposiÇáo em contrário
estabelecida neste Edital.

íí. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAçÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

11.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presenÇa dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as

empresas que apresentaram envelopes.
11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados

na declaração de que cumprem as condiçóes de habilitação, subitem 7.6 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conÍerência dos

lacres e protocolos.

1í.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste

instrumento.
11.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.
11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros Íormais.
1 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. F alla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessáo do Pregão Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - HABILITAÇÃO;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E' - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - g4wrv. n 5 !. pr. gov. br
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11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificaçáo,
pois poderão ser preenchidos para a autorizaçáo de fornecimento.
11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na
divergência entre o valor unitário por elÍenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.
1 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência.
11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por lote, será
realizado sorleio para determinação da ordem de oferta dos lances.
1í.9. No curso da Sessáo, dentre as propostas classificadas, o autor da oÍerta de valor mais
baixo e os das ofertas com preÇos até dez por cento superiores àquela poderão fazer lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
11.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, ate o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
1 1 .1 '1 . Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 5 o/o (cinco por

cento), aplicáveis inclusrve em relação ao primeiro.

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

epresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

1 1 . í 3. O encenamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes mânifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
'í 1.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços

praticados no mercado.
í1.15. Considera-se preÇo excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço

proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administraçáo.
1 í .16. O critério de iuloamento será o de MENOR PREC OPOR LOTE. aoresentado em

orooosta ou lance verbal. sendo considerada vencedora do item a licitente oue
aoresentar/oÍertar lance. como sendo o de menor Dreco e ainda estiver com sua

documentacão válida. satisfazendo os termos dest edital e anexose

1í.17. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de 'HABILITAÇÃO" do licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação

fixadas no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e
item íO - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

11.18. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
1'1.19. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do

disposto no subitem 9.17.

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

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

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

vencedor.

11

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Cenho, 8 43. 3266.81 00, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.goLbr - wwrv.nsb.or.gov.br



NOVA SANTA BARBARA 031
PREFEITURA IMUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

11.21. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.
11.22. No caso de vício na documentaÇáo de regularidade fiscal da habilitaçáo apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo
Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeitos de negativâs,
desde que observado o contido no item 8.í3 deste edital.
11.23. O ptazo pa? a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar a
documentação de regularidade fiscal sem defeitos será de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período mediante prévia justificativa da proponente, devidamente aceila pelo
Pregoeiro, contados da data de término do prazo de recursos ou da comunicaÇão da decisão
do Pregoeiro acerca de eventuais recursos interpostos.
11.24. A permanência do(s) defeito(s) na documentaÇão após o prazo máximo estabelecido,
implicará na decadência do direito á contratação, sem prejuizo das sanções previstas neste
edital.
1í.25. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e decÍarada vencedora do certame.
í 1.26. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item íO - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.
11.27. No prazo de 0í (um) dia útil contados do encerramento da sessão, a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valores devidamente
ajustados.
11.27.1. Na recomposição final, os preÇos unitários não poderáo ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, náo poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.27.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.
11.28. Podeá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
11.29. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que seráo reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e íazendo a comunicaçáo direta, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se

ausentaram após abertura da sessão.
11.30. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e nâo manifestar a intenção de
recorrer, será devolvido, ainda Íechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.
11.31. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO
apresentados pelos demais licitantes, ate a execução definitiva do objeto licitado. Após
inutilizará os mesmos.
11.32. Da Sessáo Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por lodos os licitantes presentes.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb r ov.br
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,I2. DAADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor preço, por
lote, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçóes constantes deste
Edital.
12.2. O obleto deste Pregáo Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestaÇão dos licitantes quanto
à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormênte, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.
12.4. No caso de interposrção de recursos, depois de proÍerida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicação e homologaÇão.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 . Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razóes em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

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

Pregoeiro.
13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentaçáo das razóes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razóes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata aos autos.
13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n" í0.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email

licitacao@nsb. pr.qov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade

competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias

úteis.
13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário EletrÔnico do

Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site

www.nsb. or.oov.br
13.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de

Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

í4. DO REGISTRO DE PREçOS
14.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicaÇão do objeto pela autoridade

competentê, será efetuado o registro dos preÇos e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos

classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.
14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, como ato concreto, tendo em vista a realizaçáo de Pregão Presencial. Em caso de não

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail licitacaoôn sb.or.qov br - www.nsb.pr.gov.br
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atendimento ou recusa em íazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mêsmo preço e condiçõês
da primeira colocada, sendo o Íornecimento do objeto nas condições prevtstas neste edital
e seus anexos.
14.3. A eÍetivação da contrataçâo de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de
Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho
emitida pela Prefeitura.
14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no ptazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.
14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderáo sofrer alterações,
obedecidas às disposiçôes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.
14.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitaçáo, dentre outros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.
í4.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial

entre os preÇos de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste

certame licitatório.
14.8. A deliberação de deferimento ou indeÍerimento do pedido será divulgada em até 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto

aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

í5. DA VIGÊNCIA
15.1 . O prazo de vigência da Ata de Rêgistro de Preços será de '12 (doze) meses, a
contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicaçáo do seu

extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

í6. DO CONTRATO

16.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 2í de junho de í993, passando a substituí-los

os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de PreÇos.

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

Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o obleto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classiÍicação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuÍzo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

17. DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
17. I . A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências

Nova Santa Bârbara, Paranâ - E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov br - www.nsb or.qov.br
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17.1.1. Assumir inteira responsabilidade pelo serviço que prestar, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor;
í 7.2. O licitante vencedor ficará obrigado a:

17 .2.1. Executar o objeto nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes deste Edital;
17.2.2. Nào contratar servidor perlencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do
objeto contratado;
í7.2.3. Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregáo Presencial, salvo se houver
prévia autorização da Administração da Prefeitura.

,t8. DA EXECUÇAO DOS SERVTçOS
18.1. A Prestação dos serviços será parcelada, de acordo com as necessidades a Secretaria
Municipal de Assistência Social;
18.2. Os serviços deverão ser prestados com veículos apropriados para transporte de
passageiros, podendo ser utilizado mais de um veículo para atender à quantidade prevista

de passageiros;

18.3. A Beneficiária da Ata deverá fornecer motorista habilitado de acordo com o veículo que

será utilizado na prestaçáo dos serviços, que satisfaça as exigências previstas nos arts. 138

e 329 do CTB;
í 8.4. Poderão ocorrer viagens em qualquer dra da semana;
18.5. Os trajetos, dias e horários seráo definidos pela Secretaria Municipal de Assistência
Social e informados a Beneficiária da Ata com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

í8.6. Os Veículos devem estar dentro das normas de segurança exigidas por Lei,
principalmente em relação à Fiscalização do INMETRO;
í8.7. As dêspesas referentes a combustível e manutenção do veículo, correrão por conta da
empresa Beneficiária da Ata.

19. DO RECEBIMENTO
í9.1.1. Provisoriemente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
19.1.2. Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea 'b", do dispositivo legal

supracitado.
19.2. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão

somente o recebimento da mesma pela Prefeitura, sendo sua confirmação definitiva

condicionada à conferência dos dados relacionados na nota íiscal dos serviços prestados,

relatórios ou outros documentos que se Íizerem necessários.

20. DO PAGAMENTO
20.í. Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a",

"b" e "c" do parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuiÇões devidas, por ler, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
20.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaçáo do pagâmênto.

Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - wlvr,y.nsb . pr. qov . br
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20.3. A Prefeiturâ poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregão Presencial.
20.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

2í. DO VALOR

21 .1 . O valor total estimado para esta licitação será de R$ í 2.799,99 (doze mil, sêtecentos
e novênta e nove reais e noventa e nove centevos), conforme Anexo l- Termo de
Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

22. DAS SANçoES ADMTNTSTRATTVAS

22.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo
inidôneo, flzerem declaração falsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, soírer as seguintes sanções, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 1Qo/o (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
de inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçáo ou, ainda, até que seja promovida a reabilítação perante a Autoridade que aplicou a

penalidade.
Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

22.2. A aplicaçâo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

22.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso

fortuito ou motivo de força maior.

22.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada ilem em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incadentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondentê ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados ofi cialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

16

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br



É@

Il.*}
=F,E=.

PREFBTURA IüUNICIPAL
036NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

22.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
22.6. A aplicação das sanÇóes previstas nesle Edital não exclui a possibilidade de aplicaçáo
de outras, previstas em Lei, inclusrve responsabilização do Íornecedor por eventuais perdas
e danos causados à AdministraÇão.

23. DAS DTSPOSTçÕES FTNATS

23.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.
23.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

23.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de oÍertar lances e manifestar intenção de recorrer.
23.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-áo os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
23.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente

normal na Administraçáo da Municipal.
23.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os

licitantes farão constar em sua documentaçáo: endereço, número de Íax e telefone, bem

como o nome da pessoa indicada para contatos.
23.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitaçáo;

b) alteradas as condiçóes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

8.666/93.
24. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

24.1 . ANEXO I - Termo de Referência;

24.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

24.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

24.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

24.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

24.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor,
24.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;

24.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;

24.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
24.1 0. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;

24.1 í . ANEXO Xl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte;

24.í2. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços.

25. DO FORO
25.1. Fica eleito o íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possÍveis dúvidas
oriundas desta licitação.
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Zr..
/ Eric Kondo

Prefeito Municipal

Nova Santa Bárbara, 03/09/2018

''t,'J--
{larco afranio de Assis Nunes

Pregoeiro
Portaria n" 04012018

/
' - l''u*,L<-

GH''é fidbíEâ"" I.(ô'olL xonao
Secretária Municipal de Assistência Social
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PREGAO PRESENCIAL N' 66/2018 - SRP
Processo Administrativo n.' 89/20'18

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

í. Do Objeto e Valor Máximo

í.í. A presente licitação tem por objeto o registro de Prêços para eventual contratação de
empresa para prestação dos serviços de transportes, conforme especificações e
quantitativos abaixo relacionados.

í.2. O valor máximo global é de - R$ í2.799,99 (doze mil, setecentos e noventa e nove
rêais e novênta e nove centavos).

2. ESPECIFICAÇOES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:

LOTE: í

Transporte de Nova Santa Bárbara
-PR até Cornélio Procópio-PR
Transporte de 50 (cinquenta)
pessoas da cidade de Nova Santa
Bárbara PR até a cidade de
Cornélio Procópio - PR, no dia
26t09t2018

í,00 UN 1.300,00 í 300,001 8173

1,00 UN 2.000,00 2.000,002 8174 Transporte de Nova Santa
Bárbara-PR até Cambará-PR
Transporte de 50 (cinquenta)
pessoas da cidade de Nova Santa
Bárbara-PR até a cidade de
Cambará-PR, no dia 2810912018

1,00 UN 1.333,33 í.333,33J 8175 Transporte de Nova Santa Bárbara-
PR até Sapopema-PR Transporte
de 50 (cinquenta) pessoas da
cidade de Nova Santa Bárbara-PR
até a cidade de Sapopema-PR,
data a definir

1.833,33 1.833,334 8176 Transporte de Nova Santa Bárbara-
PR até Londrina-PR Transporte de
50 (cinquenta) pessoas da cidade
de Nova Santa Bárbara-PR até a
cidade de Londrina-PR, data a
definir

í,00 UN

5 8177 Transporte de Nova Santa Bárbara-
PR ate Foz do lguaçu-PR
Transporte de 50 (cinquenta)
pessoas da cidade de Nova Santa

1,00 UN 6 333,33 6 333,33
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Bárbara-PR até a cidade de Foz do
lguaçu-PR, data a deíinir

OTAL í 2.799,99
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3. DA EXECUÇÃO DOS SERVTÇOS
3.1. A Prestação dos serviços será parcelada, de acordo com as necessidades a secretaria
Municipal de Assistência Social;
3.2. Os serviços deverão ser prestados com veÍculos apropriados para transporte de
passageiros, podendo ser utilizado mais de um veículo para atender à quantidade prevista
de passageiros;

3.3. A Beneficiária da Ata deverá fornecer motorista habilitado de acordo com o veículo que
será utilizado na prestaÉo dos serviços, que satisfaça as exigências previstas nos arts. 138
e 329 do CTB;

3.4. Poderão ocorrer viagens em qualquer dia da semana;
35. Os trajetos, dias e horários serão definidos pêla Secretaria Municipal de Assistência
Social e informados a Beneficiária da Ata com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
3.6. Os Veículos devem estar dentro das normas de segurança exigidas por Lei,
principalmente em relaçáo à Fiscalização do INMETRO;
3.7. As despesas referentes à combustível e manutenção do veÍculo, correrão por conta da
empresa BeneÍiciária da Ata.

4. TNFORMAÇOES ADTCTONAIS

4.1 Do Wazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL N'66/20í8

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP66/20í8 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL No 66/20í8

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
SoFTwARE MEDtADoR urrLrzADo pARA MoNTAR pReoÃo

Novâ Santâ Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.or.sov.br - wwrv.nsb,or.gov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'66/20í8

ANEXO IV - INSTRUÇÔES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável
para a digitaçáo das mesmas.
Você receberá um executável com o nome SOFTWARE MEDIADOR UTILIZÂDO PARA
MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de proposta com o nome
PP66/20í8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI
Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP66/20í8_ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.
Abra o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no botão f

E localize o arquivo PP66/20í8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI.
Serão liberadas as opçôes para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais
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Clique no botão
Vai abrir a janela
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PREFEITURA I\i4UNlCl PAL 044
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (.) são obrigatórios. Depois feche este
formulário e feche também o íormulário de dados do fornecedor.
Clique na aba
Produtos/Serviços.

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de
cada produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão Tí login* proposta

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

E Eravar proposta 
I

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela
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PREFEITURA MUNICIPAL 045
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

O arquivo foi gerado com sucessol

ATENÇAO: Não esquecer de copiâr o arquivo gêredo (ex:

"PP66/20í8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI") em um CD ou PEN
DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar
em contato com o Depto de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

Proposta gravôdâ em C t\Píopoià, esl !! |

--ô(---i

+
lnÍo Ímalio n trl
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PREFEITURA MUNICIPAL 046
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIIUBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Prêgão Presencial N' 66/20í8 - SRP

Prezados Senhores,'

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

portador da RG no....... e do CPF
..., declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,

inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no í0.520, de 17 de julho de

no

no. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

coníorme exigido pelo

2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br br
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047NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

oecunaçÃo euANTo Ao cuMpRtMENTo AS NoRMAS RELATtvAs Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 66/20í 8 - SRP

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

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

DECLARA, para íins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de í993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
048NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXovil

DEcLARAÇÃo DE IDoNEIDADE

Pregão Presencial No 66/2018 - SRP

A (empresa)................ estabelecida na

ôNPJ;;; ' ,;";,;,;:l;;;;;;;;;Él;;;:;;;,'lilH::
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 66/20í 8 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Represêntantê Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mai I - licitacao@n sb.or.sov.br - wu.w.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
049NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçÂO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 66/20í8 - SRP

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

inscrita no CNPJ sob no
Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeltura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial N'66/20í8 - SRP,
sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitação-

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbar4 Paraná - tr - E-mail - licitacao@n sb.or.Írov.br - wwrv.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
050NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 66/20í8 - SRP

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o
representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (a) Sr.(a) _

(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no
para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara

em licitação na modalidade Pregão Presencial No 66/20í 8 - SRP, para eventual
contrâtação de serviços dê transportes, podendo formular lances, negociar preços e
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Reprêsentantê Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificação;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoúDnsb.or.sov.br - www.nsb r ov. br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declareção a ser aprêsênteda Íora do envelope)

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 66/20í8 - SRP

_(nome da empresa)
ono , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregào Presencial N'66/2018 - SRP, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitaçóes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

, inscrita no CNPJ sob

0ãi
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PREFEITURA IúUNICIPAL 052
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser aprêsentâda Íora do ênvelopê)

ANEXO XI

DECLARAçÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presêncial No 66/2018 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de í4 de dezembro de

2006, que a Empresa CNPJ
........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte

ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 123, de í4 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêpresentante Lêgal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov=U: - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL 0ã3
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO FARANA

ANEXO Xil

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O

<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 66/20í8 - PMNSB

o uUNtcíplO DE NOVA SnNra eÁReeRA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, SÍ. Eric Kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
no .................., doravante denominado Orgão Gerencíador, em conÍormidade com as Leis N'
10.520102, N" 8.666 de 21l06i93 e suâs alteraçóes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial No 66/20í8 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para contrataÇão de serviços de transportes, conforme
especificado, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaçôes, os preÇos,

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

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual contratação de sêrviços de
transpoÉês, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial
No 66/20í8 - PMNSB, independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se
obriga a contratar os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades
indicadas no ANEXO l, podendo alé realizar licitaçáo específica para contrataçáo de um ou
de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá
preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 7o, do Decreto
no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov-br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

cr-Áusuul eutNTA - DA vALIDADE Dos pREços
A presente Ata de Registro de Preços terá í2 (doze) meses, a contar da assinatura da
mesma, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração
Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4
do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a contratar o objeto referido
na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo
através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma
das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o
contraditório e a ampla defesa.

cLÁusuLA sExTA - Do GANCELAMENTo DA ATA DE REGTSTRo DE pREços
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente.
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de í 5 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades

previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçáo técnica exigida no processo

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

- não cumprir as obrigaçóes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de PreÇo ou nos pedidos dela decorrentes; A

comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao regisÍo de preços.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇOES OA BENEFICIARIA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a.

Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu

efetivo pagamento. Corrigir ou substrtuir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.sov.br - w*'w.nsb.or.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL 055
* NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO FARANA

contratação que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem ou ainda que
estejam em desacordo com as especificaçóes deste Edital; Responder por todo o ônus
referente à execução do objeto, tais como, íretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da contratação do objeto; Durante o
período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer eiou substituí-lo, quando
o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o
Órgáo Gerenciador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicaçáo, desde que os
danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador.

CLÁUSULA OITAVA _ DAS OBRIGAÇÔES DO MUNICíPIO
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da beneficiária da Ata às
dependências da Prefeitura, para a execução dos serviços reÍerente ao Pregão Presencial
No 66/20í8;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejeitar os serviços, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato

Convocatório, em particular, de seu ANEXO L

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO PANA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS
A execução do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a
caso, pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizaçôes, sua retificação ou

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

cLÁusuLA DECTMA - DA EXECUçÃO DOS SERVIÇOS

A Prestação dos serviços será parcelada, de acordo com as necessidades a Secretaria

Municipal de Assistência Social;
Os serviços deverão ser prestados com veículos apropriados para transporte de
passageiros, podendo ser utilizado mais de um veículo para atender à quantidade prevista

de passageiros;

A Beneficiária da Ata deverá fornecer motorista habilitado de acordo com o veículo que será

utilizado na prestação dos serviços, que satisfaça as exigências previstas nos arts. 138 e
329 do CTB;

Poderão ocorrer viagens em qualquer dia da semana;

Os trajetos, dias e horários serão definidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e

informados a Beneficiária da Ata com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Os Veículos devem estar dentro das normas de segurança exigidas por Lei, princtpalmente

em relação à Fiscalizaçáo do INMETRO,
As despesas referentes a combustível e manutençáo do veículo, correráo por conta da

empresa Beneficiária da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. A
assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente
o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail lic itacao nsb r ov-br - *trv.nsb ov.hr
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condicionada à coníerência dos dados relacionados na nota fiscal dos serviços prestados,
relatórios ou outros documentos que se fizer necessário.

GúUSULA DÉGIMA SEGUNDA- Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a prestaçáo dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidão expedida conjuntamenle pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contribuiÇões sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a
título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência dê débitos junto aos órgãos citados,
a Prefeitura aguardará a regularizaçáo por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
ptazo pa? o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara íará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do
banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a êfetivaÇão do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Presencial n'66/2018 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍiciária da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correçáo monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Assumir rnteira responsabilidade pelos serviços que eÍetuar, de acordo com as

especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,

obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor,
A beneficiária da Ata Íicará obrigada a:

- Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencenle ao quadro da PreÍeitura, durante a execução do objeto

contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da

Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução do contrato todas as condiçóes de habilitaçáo e qualificação

exigidas na licitação.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento

da execuçáo da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade

usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanções:
. Advertência;
. Multa de í0% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso

de recusa do í.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contrataÇão, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbarq Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - w'rvw.nsb.pr.gov.br
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realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de í 5 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, rnclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso

às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaçóes substanciais nos materiais;
g) escassez, Íalta de materiais e/ou máo-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados

diretamente pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los

os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de PreÇos;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classiÍlcado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de

Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,

observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas

condiÇões propostas, inclusive quanto aos preÇos, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicaÇão das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA oÉcrMA sExrA - DAs DtsPosrçÓEs FlNAls
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 66/2018 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçóes constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pr-gov.br - w*rv.nsb.pr.gov.br
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clÁusuu oÉcrma otrAVA - Do FoRo
Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Autoridade Competente

<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb r ov.br
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pREFEITURA MUNtclpAL DE NovA saNre aÁngaRa
Av. WâllcÍ Guimarães da Coslâ n,512, FoflêrFar {0,13)26e1222 - CNPJ N ó 95 561.080/OOO1{O

E-máil: pE!rb@!dÀI!D.U , Nova Santa BáíhaÍa. PáÉná

PORTARIÀ N. OZ+O/20T8.

O Prefeilo Municipal de Nova SaÍrtâ Bárbara -
Pa.rallá, resolve, no uso de suas atribuiçôes letais:

NOMEAR

Art.I' - A Comissào de Pregào, composta pelos

ê seguintes membros

- Pregoeiro: Marco Antônio de Assis Nunes - CI/RG n'1.331.506-92 SSP/ PR

- Mônica Maria Proença Mêrtins da Conceiçáo - CI/RG n'10.450.207-5

ssP/PR.

Equipe de Apoio: Maria Goreth Shulthais Cestálio - CIIRG n" 5.237.242-9

- Suplente: Ma.ria José Rezende - CI/RG n'9.170.7144 SSP/PR;

Equipe de Ápoio: Polliny Simere Sotto - CI/RC n" 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Maria de Fâtima Ribeiro da Mata - CI/RG n' 3.609.203-3;

t4
AÍt.2" - Esta Porlaria entra em ügor na data de sua publicaçáo, revogadas as

disposições ern contrário.

Publique-se

Nova Santa Bárbara, 28 de junho de 2.018

á,rz-z
Eric Kóndo

Prefeito Municipal

Rua Walfred o Bittencourt de M oraes n' 222 , Centro, 8 43. 3266.8100, x - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - I icitacao@nsb.Pr.gov.br b br
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 03/09/2018.

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da Ata de Registro de
Preços do Pregâo Presencial n" 66/2018, cujo objeto é o registro de preço para

eventual contratação de serviços de transportes, em atendimento ao disposto no
parágrafo único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris a Lud os antos
Setor de tcitaçôes

Rua Walfiedo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100 X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Av, Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz
Fone/Fax (o41) 1z.66-8roo

E-mail; pmnsb@n sb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecêr jurídico

Soficitante: Departamento Municipal de Licitações
Contratos

e

Ref. Processo ficitatório n

pregão presenciaf n. 066/lB.
089/18 procedimento

Foi encaminhado a esta Procuradoria
pedido de parecer acerca da regularidade da minuta do

editaf e anexos do processo ficitatórío autuado sob o

n. 089/18, procedimento pregão presencial, destinado

à contratação de servj-Ços de transportes, conforme

solicitaÇão e justificativa da Secretaria Municipal
de Assi-stêncÍa Sociaf.

É o breve relatório.

Antes da incursão no objeto centraf do

presente parecer, cabe mencionar que o mesmo está
sendo produzido sob o páreo das disposições do

parágrafo único, art. 38, da Lei n. 8.666/93.

Página r de 3



062
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVÁ SANTA BÁRBARÂ

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz
Fone/Fax (o q) 3266-8too

E-mai[: pmnsb(ô nsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Esclarece-se que questões de cunho

preliminar, tais como a escofha da modalidade e a

presenÇa de documenLaÇão fundamenta.I no certame )á
foram verificadosf sendo, poisf esta análise
exclusiva quanto aos instrumentos de vinculaÇão do

processo admini strativo.

Questão particufarizada: consta do

edital o seguinte dispositlvo: "a beneficiária da ata

é responsáve1 pel-os encargos trabalhrstas,
previdenciários, fiscais, crvis e comercia j-s

resultantes da contrataÇão". Do que se acena o acerto
na confecÇão dessa parte,

Pois bem.

A

assessoria, não

irregularldade no

respelto da

se vê, às

edital e anexos.

incumbência desta
claras, vicio de

contrato
reclamos

espécie.

Tanto o edital quanto a minuta
(feia-se também ata ) correspondem

legais e principiológicos aplicáveis

do

aos

\
--,/.,/

Particularmênte, a minuta do contrato
(novamente, aplica-se à ata) ostenta bastante clareza
em sêus termos, constando, entre outras, cfáusulas

Pâgina z d,e 1
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que estabelecem: a) o objeto e seus caracteres,'
regime de êxecuÇâo ou forma de fornecimentoi
preÇos e condições de pagamentoi d) prazos;

direitos e deveres dos pactuantesi tudo de acordo

2018.

b) o

c)

com

n.

Com efeito, esta Procuradoria externa

manifestaÇão favoráve1 à aprovação dos instrumentos

de vinculação, balizando, assimf o prosseguimento do

f eito.

as disposições do art. 54 e seguintes da Lei
8.666/93.

É o parecer, salvo melhor intelecção.

Nova Santa Bárbara, 03 de setembro de

Procuradoria Jurí
Gabriel Àlmeida de r.fesus

CA
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03/09/2018 Mural de Licitaçôes Municipais

TCEPR 064

Yeta!

Detalhes processo licitatório

Aooa 2018

No licitação/dispensay'nej(igibilidade' 66

I'lodalidade' pregão

Número edrtal/pío.esso* 89/2018

Entidade Executorâ IIUNICiPIO OE NOVA SANIA BÁRMRÂ

..urtôr provênl.nt.r d. or9.trl.no3 int.r..rlonài./nultll.t.r.li.l. .rédlto
lníituição Finaôceirâ

Contrato de EmPréstiÍno

OescriÉo Rêsumida do Ob)eto* Regríro de preço para eventual contratação de seÍvtços de !íôÔsportes

Fo.ma de avàlição Menor P-Íeço

Dotação OÍçamentárià* 09001 0824403802031i390390C00

Preço máximo/Referéncia de preço - I2.799,99
RS'

Data de Lançamenio do Edtal

03l09l20ta

Data da Aberturâ dãs PÍopostas

Dàta CánaelàmênLo

cPr:4271512958 (@q4)

Data da Abertura das Píopostas

o3l09!20tB

1910912Or8 Oàtà Registro

Data Reqistro

ffií E{dúk

https://servicos.tce-pr.gov-b./TCEPR/Municipã|,/AMUDetálhesProcessocomprã.aspx 111
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Presidência da Repúblcà

Impreôsa Nacionôl I Ai/4o
Envio Eletrônico de Matérias

Comprovante de Recebimento
É
Ê

o
z

À
,80E

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: O3/O9/2O78 16:32;31
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: ERIC KONDO
Ofício:4948852
Data prêvista de publicação: O5/O9/2O18
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais,

EI

Matérias

seqüencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) valor

11049517
Edital pregão 66 2018 para publicação diario
un ião. rtf

02e1d5e2919db6fe
4c113c414345e99a 5,00

otal da matéria 5,OO 165
R$
20

AL DO OFICIO 5,OO 165
R$
20

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio Página I de I
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lrl n' GaC.ú m d..n'|lrf í3ra- 6.nh Bórhrr, P.r.ú. S.sundd.iá; ül d. Sêt rnblD

EITRATO DA AÍA DC REqíNO DE PSECO II.' I gZ'O'! - PITSB
nEFErÊr.ÍE Ao PiÉdo PiÊsErcI^L l|

oAJEÍO - R.$rt! d. Dc!!. p.n aílur {!ii{o ô Ftftha- .L .cdDro p.n . Sd.Lri. iL 0ô6, .lo Iób.ÍE . 6.ôçio .L Edf..tô.

VÀIDADE D^AT r OtlrS20lt . 02/09n0ll
BEIIEFEÁ& oA 

^TA 
LEoliARoo coxc^rvEs 03tat!a296

CNPI !.ô n' 31258.6/4,to1-la
yb Rutsl Sd llesdb S,?l - CEP 8625{0C0 - Bairc Ví. R@l NoÉ Sdra Báô.rrFR
RESPONSAVEL JURbEO,GâbÀd ÀMEdA 

"ê 
Jê§5, OAS]PR N'EI 963,

ESPECÍ @ OSJEÍO E REG§'IRADO§

TENS

ti ,Fiib
"i:;:':: '

FCl" ui.{ü'É.' q.rira
...:::::!.

.mit'. .Éiê!ÊÍ,

PE dró6 dê àEhb @fldho @ í&u ssc. lÀô s{,ô
locêô co4âda) com as n didás ds 6 m mD6 dê

lúEináo. mcn ê lalluÉ e 6 ãn (,ê 6.63úa

5623 UN ,Í)0 m 87,e 31 400 m

TOÍAt 34.&0 m

TERrao DÉ HoxoloG^clo
PREGAO ELEÍRôXICO If 53I2Oi! . SRP

ÉIm^ro !D eotrR To N 7Í2011

0^T 0E^sslt^?uR

oàito: R.gbiD .h pêço p.r. mún cliffiCo d. .dyho. d. hn pô,r6.

NM Sánu aárhá6 úm92OI3

Reônâlo d6 EnÉbEs ,ú ú l!ôlolln & dü lt/liíAll
hoo do PrêSáo Di. lglry2!l!, ú 1'là0onin,
PEíp núm R3 12.7C9,99 (dor. mll Írldto|. nôv..t . mE rc.b.
ioHt.n{oüc).
hÍ!@ÉÀÉ-&OüocúEr Fddáo s oôddõ ãn túto d. 6rêdÉiE B
PÍebturà UúioFl & Noli Sàb Ai.ô.6 ,lo à Rk Wãftsdo BíE@í de

Mq46 i' iA. Fb t m 4!3266-81m. F. €mádr lqE aâ6b d @ b. d Ér)
ch lw n55.(@ b.

Âos 03 (rés) dEs do hê§ d! etenúÍo (os) do ano de dos mrl €

dezorlo (2018), êm lh CabiÉrê, d Eric Ko o PÍêlâlô Munldr.l m u$
dê 6úhas atnhiçaês lêg.i.. ltOXOLoGo o pmêdMto dâ Lbl.çio
Pr.gao Eht ô.lco í.'5312011, destnã<b ao Íeg sL! de p.eço. p.É dstu.l
@nl6laÉo de tal6!-àntes n4 coreréncias â sêrem Ío.izádas p€h

Sê.rel,an. MúEo.ldê Àrs siénoa S€lal, a lalor d. êhpB qle ãprEdlou
rercÍ p.@, s.ndó ê]a LW PIRE§ TFEIIAIEIIIOS CNPJ n'
20.741 943@0132, 

^um 
v.rd ê R3 a,a22,9' (quâúo m, qu.r,@nt6 ê

vnre e dors @rs e nôvenla. n@ cêni.v6).
Oár oéEa e hcÍêssãdos, oô.svados .s pr6d'çaês legà§

Eric Kon.lo
P.eÍe o MunrdÉl

VALORj R[ ,1,7ll,00, (..r.nr. . nov. nil, ebonls . nd.ni, . @v.

PR/UaO 0E vlGÊIC!{: 91, lnd.nr.) dâ., coni.d6 e Ért, dá d3r. de
ass@tuía, tu *13 .ré 0lí ü1011,

SECiEI RA: S.dêtade Mu. cipaldê Sáúde.
FECURSOS: §ecrêtaia MunioDd de s.úê.
REsPoxslvEL JuRblcor Gáh.Er ÀtÉrda de JBus oÂB/PR .' 8r .963

REF,: Pr.gão ELtÍónico n.'íl20rE

PARTES: IuiiêlDio .b IM S.rt 8lón, p.ssos lunós de drc{o
pubtk Frêro, rnsía m cr,lPJ só o n" 95.561.080,0001 50, cm s.dê
edminúústN. ná Rua wàlíodo Binen@un d€ Morffi, 222 nê§te alo

epíê*nlado pdo eu Pêíêio Mun@oâl Sr. Eri. lon.io. e a emprBa
PEUGEOI{ÍIROET 0O ER sIL auÍOIOvEE LTDÀ ns.nta m CNPJ

sb n'67.405.93&0001-73, con §od€ ná 
^vênid. 

ReÊlo MdlB@, 6901 E

6200 (Pade) - CEP 27570000 ' Baim Pob U.bo 
^gro 

lnd!§tiâl Podo

ReaURJ, n6lê .io íep.enlâdo pó. s4 pr*!ádd, S.. Lud .b5 S.ítú Iycô ln6nlô ú 
^gi. 

Iuú

OAJETO;

t-
Nlão lÉ ÊólÉdê. paa à Fe1E dala

OiarioOfci.l Elltróni@ do Lunici,io dG Nov. S.nlt Bárbar.
Rq WdíEáo An.Éd .,. rroê n ?22 - C€m

FdrrF.r (€) 32É6110ô
E{.í d.n6foc€dür. s.Y h.

EftbpÍgdE
E BÉp.6€pre cff)./&no

tu.e Er& 4 6d.»É - wr *E
srÚ4..lú.,....,1úú-ti



W o€d

Edição: '1609

Prefeitura Municipal de No
EXÍRAÍO DA ATA OE REGISTRO OE PRECO II.' í O2,2OI8 - PIII'SB

@oc
prenchõ€. d. eucâllplo plrâ â S.ôEtrrla dc Obr.., do h.brlho .
Gcrâçào da Emprago!.

VALIDADE DA AÍA: 03r0e/201 I . 021091201e.
BENEFIGúHADAATA: LEoTARDoco cALvEs 03r6m42968
CNPJ sob n'. 31.258.674/0001-14
Vila RuÍal Sol Nascents, SiN - CEP: 86250Om - Bâiro: Vila RurÊ|.

Nova Sanla 8áôara/PR
RÉSPO S^VEL JURIDICO: Gabdel Almoidâ d6 Jêsus, OAB/PR n'

81.S63
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lso n,ú vo]lt
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zo.tll
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DECReTO N..2612018
O PrsÍeilo Muniopâl d6 l,lov8 Sântâ 8árbarã, no uso ds sua! atihikF€s

legais ê Í€gimontaÉ. ê conÍorÍnô di3poslo na lê91üçào d6st. Munidplo,

EIOIEBáB
Art.rl F c€ êxoíreiádá 3 pêdiro o (e) 5r(6) IIEUZA SERTI PEREIRA,

portâdora do RG-n' 12ô9.887.3 SSP/PR, do csrgo de AurllhÍ
Admlni.traüyo, lotadâ na SêcÍelâne Munldpal do EducâÉo, aoníoíIn€ pê(rÉo

Art, ? . Esie dêqÊlo antra êm vrgor nosl,a dals, rêvo€des eê
disposçó€s êm conlráôo.

Regisre-se. puuique-s€ ê cumpía-€ê.
Nova Sânte Bárbára.03 dê setâmbro d6 2018.

'Oi"p{:
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ti
,ig"rrl

l,uô\
íquq

d.4
"1
Lâi ML

,-J
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Bá,t

Sân
d€2

objêto: Rogl çoa (h

Tlpo' Monor pí6ço. por lote.
Re.êbimênto dos Env6lopôs: AÉ à! 13h3Omh. do dl. 19109/2018
lnicio do Píegão: Dlr í 9rr09l2018, às 1ah00mln.
Prcço máxiíro: R3 12.799.99 (dor€ lnil, ratacantoa a novsntâ. nova raah a
novontâ o nov. c.ntrYo.).
lnÍoÍmâçõ.. Complêfi.ntara8: poderáo s6r obtldas êm horáío ds
e4€di6nlê nâ PrêÍêilurâ Municipâldê Nova Sanlâ 8áôsrà, sito à Ruá Waírêdo
Bittencourl de Morê6s n' 222, pelo íonê ,13.3266-8100, por Email:
!rcr]tc49rr94!.hjr€al:bÍ ou pelo sile *1w'.nsb.i,r. pôv, br
Nova Santa 8árbara, 03109/20'18.

Urrto
Antónlo dê A33la Nuna!

Pragoalrg
Portáíiâ n' (N0l2O18

Lêgl

Ok€

*l

Lêg

Hor

EXTRATO OO COI{ÍRATO N' 7612018
REÉ: PÍ.9ào El.tÍônlco n.' 5lJí10'18
PARTES: lrunlclplo d. l{oy. Sânl, BáôâÊÀ p6ssoâ jlrÍld-Ée dê dheito

publi€o inlema, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561.mO0m1-6O, com sêd€
administÍativa nâ Ruâ WâlÍr€do Blll6ncou.t de Morass, 222. n€st€ ato

iÂrni.jnât Sr Erlc Xofido ê a emDrúsá

C

lrtiavrso
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N" 1 E N'2

REF: EDITAL DE PNTEÃO PNOSCTVCT,qL N" 66/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
892018

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

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

atendimento ao edital de Pregão Presencial n' 6612018 -
(PMNSB) - Registro de preço para eventual contratação
de serviços de transportes.

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas no prédio

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, sob a presidência da Pregoeiro Sr.

Marco Antônio de Assis Nunes, RG n" 1.331.506-92 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio,

Sra. Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-4 SSP/PR e a Sra. Polliny Simere Sotto, RG n"

9.257.282-0 SSP,ryR, designados pela Portaria n' 040/2018, para proceder o julgamento dos

envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessada na execução do objeto do Pregão

Presencial n' 66D018 - destinado ao registro de preço para eventual contratação de serviços de

transpones. Aberta a sessão o Senhor pregoeiro informou que neúuma empresa se credenciou para

o certame. Diante disso, o Pregoeiro resolveu dar como DESERTA a presente licitação. Nada mais

a tÍaÍaÍ, a sessão foi encerrada, eu, Maria José Rezende, lavrei a presente ata que lida, e achada

conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação.

e Assis Nunesâ

Pregoeiro

Marle ezende

Equipe de apoio

Polliny Si Sotto

Equipe polo

Rua Walíredo Bittencourt de llloraes, 222 - Ê(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001.60
E-mail: !glaçeE@!9bjl49!Lul Nova Santa Bárbara - Pa.aná



REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNÂ

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 66/20í8 . SRP

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 19 de setembro de 2018, as í 4h00min, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n" 222, Barro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, reuniram-

se paÍa o recebimento dos envelopes referente à licitação modalidade Pregão

Presencial no 66/20í8, que tem por objeto o registro de preço para eventual contratação

de serviços de transportes, porém nenhuma empresa se credenciou para o certame.

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

Aproveito a oportunidade para informar que este )á é o 4" procedimento

realizado para se tentar a referida contratação, sendo que todos Íoram desertos

(PregÕes n' 31 -38-51 -66/201 8).

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

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 2010912018.

io de Assis Nunes
Pregoeiro

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Cenlüo,8 43.3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA IIJNICIPÀT DE NOVÀ SÀ}ITA BÁRBÀR;à
Av. !{alfredo Bittencourt de Moraes, 222, Fane (043)3266-8100

CNPJ N. o 95.561.080,/0001-60
E-rnail: pnnsbrQnsb.pr.gov.br - Novâ Santa Bárbara - Palaná

Parecer jurídico

Solicitantes: Departamento Municipal de Lici-taÇões

Contratos e Equipe Municipal do Pregão

Assunto: Análrse final do pregão presencial n a66/18

e

A Ilustre Representante do Departamento

MunÍcipa1 de Licitações e Contratos encaminhou a esta
Procuradoria pedido de parecer acerca da anáfise finaf
do pregão presencial n. 066/L8, destinado ao regrstro
de preÇos para eventuaf contrataÇão de serviços de

transportes, conforme requerido e fundamentado pela

Secretaria Municlpal de Assistência Sociaf.

Pois bem.

Uftinado o procedamênto, não acudiram

interessados em contratar com o Poder PúbIico Municipal
no objeto da licitação, ou seja, a licitação restou
deserta,' mas o restou não em razão de alguma cláusula

P e,



PREFEITUR'A MI'NICI PAÍ, DE NO\TÀ SÀ}ITÀ BÁRB]AR]A
Av. !,7a1fredo Bittêncourt de Moraes, 222, Eone (043)3266-8100

cNPJ N.. 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsbLGnsb, pr.gov.br - Nova Santa Bárbarâ - Paraná

ou condiÇão que tenha ocasionado isso, e

entendo, salvo melhor intel ecçào,

desinteresse particular na contrataÇào.
opções de mercado.

sim, pelo que

peJ-o mero

Em vista de

Câmara do
Câmara:

Visto isso,
arquivamento do feito.

e possíveI a destinação de

De outra banda, considerando-se que 1á

é a quartal vez que a AdministraÇão repete a licitação
dos serviços de transportes, e que o resultado tem sido
o mesmo de não acudimento de interessados, a1ém do que

os gastos despendidos com a reiteração do certame, em

que é possivel visualizar no próprio bojo processual

indicativo de gastos com publicação na ordem de R$

1A tÍturo
Tribunal de

de referência, de acordo com a Primeira
Contas da União, Acórdão n' 4.148/2009 - 7"

"4,4.3 Exane: EstabeLece o art. 24, inciso V, da Lei 8.666, de
1993, a possibiTldade de dispensa de ficitaÇãa púb)ica se
satisfeitas s i-nú Ltaneamen te as segúintes condj-Ções: (a) falta en
certane anteÍior de propasta repütada válida (interpretaÇão
extens-irra dada por este Tribüna] â expressa hlpótese de não
comparecinento de inteÍessados) e (b) inpossibilidade justificada
de repetição do certame sem que hala prejuizo paÍa d
AdÍnlnistraÇão, 'nantidas, neste caso, todas as condições pré-
estabe.lecidas".

Ao passo que cai
doutrinadora Maria
Admini-strativo. 21^

como uma fuva o que
ZanêIla Di

ensinado
Pietro,

2014 , p.

ilustre
Direitosylvia

ed. São Paufo: Atf as ,

pela
in

400:

"o probfema não é reaLízar a licitação, nas repetir und licitaÇão
que já foí processada regularnente, sen que despertasse interesse
aos particúfares. Há raa presunção de inutiTidade de reÍtêtir
Iicitação: se ning:uéa acoÍÍe1t à anteiior, poz que viria a
P.articípar da nova? Haveria da4terdícío não apenas de tqto
tafrbfu de recursos ptib7icos..."

s

1Ír ,
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PREFEITT'RJA MT'NICIPÀT DE NO\IA SàNTÀ BJíRBÀRÀ
Av. Walfredo Blttencourt dê Moraês, 222, Fane (043)3266-8100

cNPJ N. o 
9 5 . 5 6 1 . 0 I 0 / 0 0 0 1- 6 0

765,20, o que deve ser muftipficado por quatro, dando o

montante de R$ 660,80 - praticamente o valor de um dos

itens dos serviços frcitados - entendo aplicáveI o uso

da dispensa licitatório para contrataÇào dos serviços
com arrimo no art. 24, inc. V, da Lei n. 8.666/93,
desde que sejam util j-zadas as providências de estilo de

verificação de no minimo três propostas, documentação

de habilitaÇão etc.

Cfaro, desde que o interesse púbfico
que manejou a abertura do certame ainda esteja vigente
para justificar a dj-spensa (mesmo porque viu-se que um

dos j-tens da licitação compreende uma viagem de Nova

Santa Bárbara para Corné1io Procópio no próximo dia
26/09).

E-mail: pmnsbGnsb. pr.gov.br - Nova Santa Bárbaia - Paraná

E o parecer, salvo melhor luizo.

2018 .

Nova Santa Bárbara, 20 de setenüro de

Gabrie Àlmeida

Procurador Muni crp

gus
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a1cPREFEITURA N/UNICIPAL

ES TADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
CHEK LIST

MODALIDADET PREGÃO - REGTSTRO DE PREçOS

( ) ELETRÔNICO (X PRESENCTAL

N" tcl t Lo l8
N" ESPECIFICA ÇÃo DOC OBS.

1 Capa do processo cK
2 Ofício da secretaria solicitando OK,
ó Prefeito pedindo abertura do processo rn/-
4 Orçamentos (estimativa de preços) :pK
5 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão)
b Contabilidade à Licita ção (Resposta dotaÇão) l.)Á,
7 LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer) oK
8 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) o u-u

9 Autorização do Prefeito para abertura t) 
^,10 Resumo do Edital NK

11 Edital completo (tK
12 Pedido de Parecer Jurídico do edital aA,
13. Parecer Jurídico (Edital) OK,
14 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

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

CK
15 Publicação Mural de Licitação (TCE) ,?K
16 Documentos de Credenciamento
17 Propostas de Preço
18 Documentos de habilitaÇão
í9 Ata de abertura e julgamento
20 Proposta final das empresas vencedoras
21 LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da LicitaÇão)
22 Parecer Jurídico (Julgamento)
23 LicitaÇão ao Prefeito (HomologaÇão)
24 Homologaçáo do Prefeito
25 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico)
26 Ata de Registro de Preços
27 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

A Cidade Regional/ Diário Oficial do Município)
28 Licitação ao Fiscal da ata encaminhado cópia assinada
29 Se houver aditivo:
30 Ofício da secretaria solicitando aditivo
JI Termo aditivo
32 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)

Rua Walfiedo llittencoun de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.2i0-000 Nova Santa

Bárbara- Paraná - E-mâil - licitacao !i nsb-pr-qo\.h. - \\1\ §.nsh.pr.eov.br

ú4-
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pnncÃo pRESENCIAL N. 66/2018

Aos 20 de setembro de 201 8 , lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Pregão presencial n"6612018,, registrado em 0310912018,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no071, que corresponde a este termo.

lEfuine L dos

Respo el etor de Lic çoes

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 41. 3266.8100. CEP - 86 250'000 Nova Sanla Bárbar4

- E-mail licitacao' - urnr.nsb,Dr.por .br
Pâraná


