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NOVA SANTA BARBARA
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OBJETO: Contratação de empresa especializada
para execução de entrada de energia elétrica aérea
(padrão de energia), para 30 (trinta) residências
populares do Programa Minha Casa Minha Vida,
localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto
das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-PR.

DATA DA ABERTURA: 0710812013, às 14:00 horas.

DOTAÇAO:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
25.752.01302-011 - Manutenção da lluminação Pública
e Extensão da Rede;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 970;

VALOR MAXIMO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, % 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: licitacaoalnsb.or.gor br - Nova Santa Barbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL 002
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 17 de julho de 2013.
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DE - SECRETARTA DE SERVTçOS PUBLTCOS EXTERNOS

PARA: PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Senhor Prefeito:

Através do presente, solicito a Vossa
Excelência, que seja aberto processo licitatório para a contratação de
empresa especializada para execução de 14 (quatorze) entradas
duplas e 02 (duas) entradas simples de energia elétrica aérea (Padrão
de Energia), para 30 (trinta) residências populares do Programa Minha
Casa Minha Vida, localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto
das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-PR, num valor previsto de R$
1 5.000,00 (quinze mil reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

G+*'atr*'.^., {*.n.,.,.-^nH,

Paolo Adriano Feracin
Engenheiro Civil do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL
003NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

DESCRIÇAO DOS SERVrçOS A SEREM pRESTADOS:

Contratação de empresa especializada para execução de 15 (quinze)

entradas duplas de energia elétrica aérea (Padrão de Energia), para 30

(trinta) residências populares do Programa Minha Casa Minha Vida,

localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em

Nova Santa Bárbara-PR, com entrada monofásica de 50 ampéres. As

entradas de energia deverão atender a Norma da COPEL (NTC

901 100) e também deverá ser aprovada pela concessionária COPEL de

Assai/PR, referente à sua ligação definitiva de energia. A demanda por

unidade consumidora será de 0,8kW.

Material e mão de obra por conta da empresa contratada

Valor máximo R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
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MÁÍERtÂts tÚÍnrcos

Só LUZ MATERIAIS ELETRICoS
AV EDELINA MENEGHEL RANDO, n' 1163 - CENTRO - Fone: 43 -3921786
BANDEIRÂNTES - PR

Orçamento No: 28

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
UF: lN Cidade: lndeterminado
Tel.: (00) 00

Data de Emissão: 1510712013

Data de Validade 1510712013

Produto
POSTE PM.75 DANS

ARMAÇÃO 1X1 PESADA ROMAGNOLLI

ARMAÇÁO 4X4 PESADA ROMAGNOLLI

ROLDANA PORCELANA 72X72

PARAFUSO 5/8/6

ARRUELA OUADRAOA 5/8

CABEÇOTE PVC 1"

ELETRODUTO PVC 1"

LUVA PVC 1"

AMARRAÇÃO (ARAME GALV N14) GERDAU

BUCHA 1" PRENSAL

CONTRA BUCHA (ARRUELA) 1O PRENSAL

CAIXA PLASTIMAX ANl
DISJUNTOR 1XsO SOPRANO DIN

HASTE INTELLI 1I2X2,OO IH .758

CONECTOR GAR
FIO SOLIDO lO,OO MM PRETO 750 SIL
FITA ISOLANTE lOMM

ELETRODUTO PVC 314"

CONTRA BUCHA 3/4 PRENSAL

BUCHA 3/4" PRENSAL

ABRAÇADEIRA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO

Situação: PENDENTE

cgd.q!r(
344
749
752

179

4 274

7U
695

1624

582
778

7't4

263

1890

1471

867

1427

940

916

1529
'101

680

- 79+

Yd, tJ.nil
148,50

9,00

40,70

3,42

ô,00

0,50

1,88

8,50

I ,06
I í,50
0,65

0,50

29,00

5,25

16,00

5,80

3,31

2,50

4,80

0,72

0,55

9,30

Tola! P..

148,50

9,00

40,70

17,10

12,00

0,50

5,64

42,50

3,18

1 1,50

2,60

2,00

58,00

10,50

32,00

11,60

105,92

7,50

4,80

0,72

0,55

9,30

o/c Desg.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iota)
148,50

9,00

40,70

17,10

12,00

0,50

5,64

42,50

3,18

1 1,50

2,60

2,00

58,00

10,50

32,00
't 1 ,60

'105,92

7 ,50

4,80

0,72

0,55

9,30

QTD
1

,l

,|

2

1

J

5

J
,|

4
4

2

2

2

32

J

1

1

,|

1

Condigáo de Pgto: à Vista

'1" parcela: RS536,11 - 1510712013

. Total / Peíjdo: R$.136,í í_

Total sem Desconto: R$ 536,11

Total de DEsconto : R$ 0,00

ValoÍ Frete: R$ 0,00

Total com Oesconto: R$ 536,íí

Relatório dê Pêdido Gestáo Empresarial - Bíe's Pagina í
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áo0ua SO LUZ MATERIAIS ELETRICOS
AV EDELINA MENEGHEL RANDO, no 1163 - CENTRO - Fone: 43 -35421786
BANDEIRANTES - PR

Orçamento No: 29

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARÂ
UF: lN Cidade: lndeterminado
Tel.: (00) 00
Data de Emissão: 1510712013

Data de Validade 1510712013

ulttNlts tÉrnrcos

Prodqto
POSTE PM.75 DANS

ARMAÇÃo 1x1 PESADA RoMAGNoLLt
ARMAÇÃo 2x2 PESADA ROMAGNOLLI

PARAFUSO 5/8/6

ARRUELA QUADRADA 5/8

CABEÇOTE PVC í"
LUVA PVC 1"

AMARRAÇÁo (ARAME GALV N14) GERDAU

CONTRA BUCHA (ARRUELA) 1O PRENSAL

BUCHA 1" PRENSAL

CAIXA PLASTIMAX AN1

DISJUNTOR 1X5O SOPRANO DIN

HASTE INTELLI 1I»O,OO IH -758
CONECTOR GAR
FIO SOLIDO 1O,OO MM PRETO 750 SIL

FITA ISOLANTE l OMM

ELETRODUTO PVC 3/4'
BUCHA 3/4" PRENSAL

CONTRA BUCHA 3/4 PRENSAL

ELETRODUTO PVC 1"

ROLDANA PORCELANA 72X72

ABRAÇADEIRA PARA cAIxA DE MEDIÇÃo

Situação: PENDENTE

ç.pdAux
u4
749
750

274

^. 764

695

582

778

263

714
1890

1471

867

1427

940

916

1529
679

101

1624

179

- 79e

.9rD
,|

1

1

?

1

2

1

2

2

1

1

,|

,|

25

2

1

1

1

3

J

1

val._Uni!
148,50

9,00

18,33

6,00

0,50

1,88

1,06

11,50

0,50

0,65

29,00

s,25
16,00

5,80

3,31

4,80
0,33

o,72

8,50

3,42

9,30

Tolâll P. %
148,50

9,00

18,33

12,00

0,50

3,76

2,',t2

1 1,50

1,00

1,30

29,00

5,25

16,00

5,80

82,75

5,00

4,80

0,33

0,72

25,50
10,26

9,30

Ie!el
148,50

9,00

18,33

12,00

0,50

3,76

2,'t?
'1 1 ,50

1,00

1,30

29,00

5,25

16,00

5,80

82,75

5,00

4,80
0,33

0,72

25,50
10,26

9,30

Dêsc.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Condição de Pgto: à Vista

1a paÍcela: R$ 402,72 - 1510712013

Tota I / Pedido : e§. l-O-|,t L
Total sem Desconto: R$ 402,72

Total de Desconto : R$ 0,00

Valor FÍete: R$ 0,00

Total com Desconto: R$ 402,72

Rêlatório de Pedido Geslão EmpÍesariâl - Byte's Pagina 1



16n7t13 E-rnail de lsnr,reb - Soluçôes para lnternet - Orçarnento instalaçáo elétrica

SismWeb {ir:b
I icita ca o I i cita caa < I i cita ca o@nsb. pr. g ov. br>

C§,

Orçamento instalação elétrica

so luz materiais eletricos <soluz_rpc@hotmail.com> 16 de julho de 2013 08:47
Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nor,a Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>

bom dia
sim, fazemos a mão de obra
sendoR$ 300,00 a dupla
e a simples R$ 200,00 cada poste
Att, Bruna

Date: Tue, 16 Jul 2013 08:13:24 -0300
Subject: Re: Orçamento instalação elétrica

[Texto das mensagens anteriores oculto]

111https://nnil.google.con/nnil/úO/?ui=2&ilç 1463514Md&üeurpt&search=inbox&nsg='l3fe7,le711bcSdfc
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PREFEIÍURA TUNICIPAL OE NOVA SANTA AÂRBÂRA
NO.Yâ SANTA BARBARA - PR

PaÍânovaí,'Í5 dc julho de 2.013

RÊF : SGLICIÍAÇÀO DÉ ORçAMENTO OE MÂÍERIAIS RANSPORTE E MÂO OÉ OBRA

Em at8ndimento a vGSa so,icíaçào, vem por meio desta apÍBenta, no$a propslâ nas
mndrçÕes Eeguintês.

0t - oBJETlvo:
Fornfiimsto de matffiaas, tÍansporle, p.ojeto êlêlíco e máo de obrâ qualiÍieds, para e iretataçáo
de lil (queloz€) padÍôes dupl6 de 2x504 e 02 (dors) pâdrôes smpler de 2x5OA, montados com
bíaçad€iB univwl pí& m po§tê. paÍa atôndeÍ 30 (Uintâ) 6iêmiG do PROGR^IA Ilt{HA
CASA lllNHA VIDA. lEltradas no LOTEAiIENÍO ALTO DAS PALIEIRAS, no munrcipio de
NOVA §AI.IÍA BAREARA

02 - VALOR OA PROPOSTA:
26.900.00

(VltrtB o sit mll c mYentor E tl}

03 - VÀLIOADÉ OÂ PROPOSTA:
Está proposte ê vélids até o diâ 25 dê iulho do 2.013.

O' - REÀ'USTE DE PREçOS:
Os pr€ços sáo írxos e ireaiuíóvais. er6to vcnhâ algumâ mudaoça no plano moômico do Pal§.

o5 - coNDrçôEs DE PAGAllEilTo:
No lemino da obre

06 - ORIGEI OA PROPOSTAT
Está pÍoposts toi fundamntada at6vás dê solicitaçáo viâ 6-marl.

07 - PRAZO DE
p.evista pâÉ 30 (vrnte) dias, apôs I a3sanatwa do Contrato

08 - GARAnTTÂ DAS lilSÍALAçÓES E OO FORXECTXENÍO:
MATER|/\I - GaGotimos os matêriais a s@m instalâdos, com o mesmo píaro dos íabn€nês,
senóo quô $ráo inslalados mateÍiãis dê boâ qsldâdê ê oÍiciêmiâ, e gw rê,am Édastrados e
aGits pela COPEL.
MÃO.DE.oBRA - A Mào de Obra se.á garantidâ, quanto à falhas de execuçáo por um periodo de
um ânô. a contaí da dala de onqlusão dog seryiços

09 - IIPOSTOSi
Nos valorês aqui
ahvidade. ou seis,

atualmenle incidente sobre â
s T6b.lhiltas.

Alenciosamenl". 'it sssctttoxlofil
oEt8olü EIIERCY EftÊLl . xÉ

Àua lm{rc À[l l&Á!. taa

CqlulaÍ:

2.Ml^vat . n J

Ru TrcDàaú ÀrG 8.ari 740 . .l 0,

€IRÉLI . ME





PREFEITURA MUNICIPAL
088

ffiffiriB
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 17 l07 l2Ol3.

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada para execuçáo de
entrada de energia elêtrica aérea (padrão de energia), para 3O (trinta)
residências populares do Programa Minha Casa Minha Vida, localizadas
nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em Nova Santa
Bárbara-PR.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentaria para contrataçáo de empresa especializada para execução de
entrada de energia elétrica aérea (padráo de energia), para 30 (trinta)
residências populares do Programa Minha Casa Minha Vida, localizadas nas
quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-
PR, conforme solicitaçáo do Sr. Paolo Adriano Feracin, Engenheiro Civil do
Município, num valor previsto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

E Luditk

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Biírbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPALmfrffirn

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atençáo à correspondência interna
expedida por Vossa Senhoria em data de 17 lO7 1201,3, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários para contrataçáo de
empresa especializada para execução de entrada de energia elétrica aérea
(padrão de energia), para 30 (trinta) residências populares do Programa
Minha Casa Minha Vida, localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento
Alto das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-PR, conforme solicitação do Sr.
Paolo Adriano Feracin, Engenheiro Civil do Município, num valor previsto de
R$ 15.000,00 (quinze rrríl reais).

Outrossim, informo que a Dotaçáo
Orçamentária é:

04 - Secretaria de Serviços Publicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Fúblicos Externos;
25.752.01302-011 - Manutenção da Iluminação Pública e Extensáo da Rede;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 970;

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 17 l07 l2Ol3.

Atenciosamente,

í-) (

Laurtta "A"& campos
Contadora/CRC 045096 I O-4

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



PREFEITURA MUNICIPAL,
010NOVA SANTA BARBARA

CORRESPON DÊNCIA I NTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1710712013

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Paolo Adriano
Feracin, Engenheiro Civil do Município, solicitando a contratação de empresa
especializada para execução de entrada de energia elétrica aérea (padrão de
energia), para 30 (trinta) residências populares do Programa Minha Casa
Minha Vida, localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das
Palmeiras em Nova Santa Bárbara-PR, num valor previsto de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da
previsão orçamentária através da dotação:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
25.752.01302-011 - Manutenção da lluminação Pública e Extensão da Rede;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 970;

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
Site - www.nsb.pr.sov.br - E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60
E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de 17 de Julho de 2013, visando emissão de parecer sobre o processo de licitação, referente à

Contratação de empresa especializada para execução de entrada de energia elétrica aérea

(padrão de energia), para 30 (trinta) residências populares do Programa Minha Casa Minha Vida,

localizada nas quadras Q3 e Q4 do Loteamento Alto das Palmeiras, com um valor previsto de R$

15.000,00 (quinze mil reais) e a despesa será suportada com recursos das Secretarias de

Serviços Públicos Externos, conforme informação prestada pelo Departamento de Contabilidade

do Município, atendendo ao contido no artigo 14, da Lei no 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de Contabilidade do Município

indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da

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

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu

pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado causa.

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento

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

na modalidade de Pregão Eletrônico ou Presencial, nos termos da legislação em vigor, ou seja, da

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

E o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 18 de Julho de 2013.

Advogada
s Pereira





PREFEITURA MUNIC!PAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova

NOVA SANTA BARBARA
, {,1.2

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n" 04212O13, que
tem por objeto a contratação de empresa especíalizada para execuçáo de
entrada de energia eIétrica aérea (padráo de energia), para 30 (trinta)
residências populares do Programa Minha Casa Minha Vida, localizadas nas
quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-
PR, normatizaçâo de procedimentos administrativos, consultas, e em todos
os demais assuntos correlatos a ârea, de conformidade com a Lei Federal no
10.520, de 17 l07 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2ll06l1993, Republicada
em 06/07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08 l2OOO, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2L I 1212000 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" 015/2012, designando os
membros da Comissáo Permanente de Licitaçáo e Portaria n" 056/2OlL,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e

onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

ao Setor de Licitação para AS

re loT l2or3.

pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

0:! 5

Avrso DE LrcrrnÇÃo
pnecÃo PRESENcTAL n.o o42rzo13

Objeto: Gontratação de empresa especializada para execução
de entrada de energia elétrica aérea (padrão de energia), para
30 (trinta) residências populares do Programa Minha Gasa
Minha Vida, localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento
Alto das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-PR.

Tipo: lVlenor preço global.

Recebimento dos envelopes: Até 0710812013 às 13:30 horas.

lnicio do Pregáo: 0710812013, às 14:00 horas

Preço Máximo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura ltlunicipal de Nova Sanfa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de hloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara , 191071201 g5 56 t.080/000t -60

Édital Pub[cado

&
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria 05612011

»

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

Assessoria JurÍdica

Ref. Pregão Presencial no O42l2Ol3 Contrataçáo de empresa
especia[zada para execução de entrada de energia eletrica aérea (padráo
de energia), para 30 (trinta) residências populares do Progr€una Minha
Casa Minha Vida, locallzadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto
das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-PR.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal no 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei
Federal n" 8.666 , de 2l I 06 I 1993, Republicada em 06/07 I 1994, Decreto
Federal no 3.555 de 08 I 08l2OO0, Decreto Federal no 3.697 , de
2I I 12l20O0 e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Barbara PR, 19107 l2OL3.

Qercira

SCSSOTA
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I NOVA SANTA BARBARA

ESTÊDO OO PARANA

PREGAO PRESENCIAL NO 4212013

ABERTURA DA LICITAçÃO

lnício do pregão : Dia 07/08/2013, às 14:00 horas

Protocolo dos envelopes: até às 'l3h30min, do dia 0710812013.

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

através do Pregoeiro, designado pela Portaria n" 056/201 1, do Senhor Prefeito Municipal, torna
público que Íará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor Preço,
Global, que será regida pela Lei 10.520, de 17.07.02, Decreto 5.450, de 31.05.05 e,

subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para contratação de empresa especializada para

execução de entrada de energia elétrica aérea (padrão de energia), para 30 (trinta)
residências populares do Programa Minha Casa Minha Vida, localizadas nas quadras Q3 e
Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-PR, de acordo com o presente

Edital.

1 .1 - No dia 07/08/20í 3, às í 4:00 horas, na Câmara Municipal de Nova

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

PR, será feita a abertura do certame, sendo que as empresas ou profissionais participantes

deverão apresentar envelopes fechados e indevassáveis até às '13:30 horas do dia 0710812013,

contendo documentos e proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt

de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - PR.

2. DO OBJETO

2.1 - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
administração, na contrataÇão de empresa especializada para execução de entrada de energia

elétrica aérea (padrão de energia), para 30 (trinta) residências populares do Programa Minha
Casa Minha Vida, localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em Nova
Santa Bárbara-PR, conforme descriçôes constantes neste edital e seus anexos.

3 - DO CREDENCIAMENTO ESPECíFICO PARA O PREGÃO PRESENCIAL

3.í - Poderão participar deste certame as empresas do ramo pertinente ao

objeto que manifestem interesse com antecedência de até o terceiro dia anterior a data designada
à abertura das propostas, para efetuarem retirada gratuita do presente edital e seus anexos, junto
a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, sendo
que os interessados deverão se dirigir ao Setor de Licitação, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 e
das 'l 3:00 às 17:00 horas, ou ainda poderáo requerer o mesmo pelo e-mail
licitacao@nsb. or.oov. br ou através do site www. nsb.pr.qov.br

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será permitida
manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela proponente, devendo ser
conÍerida ou outorgada procuração com poderes específicos.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná -
E-mail - ligitacaoarrn sb. Dr. sov br - rvwrv.nsb .Dr.sov.br
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3.2.1 - O referido documento deverá ser entregue à Comissão Julgadora,
em separado, antes da abertura do envelope "habilitação" que será relido e juntado ao processo
licitatório.

3-2.2-Na hipótese do documento supra aludido náo se apresentar em
original, a cópia deverá ser autenticada.

3.3 - Qualquer documento apresentado em cópias simples deverá o
representante do proponente licitante, nele declarar, sob as penas da lei, que é autêntico.

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

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

3.5 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de
procuração, sempre acompanhado do Contrato Social e suas alteraçôes ou outro instrumento
constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica,

com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/Íases do
PREGÂO, íormular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente
de formular lances ou ofertas na(s) etapa de lance(s), negociar a redução de preço, desistir da

intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar

todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame. Deverá também, apresentar DECLARAçÃO DE QUE A EMPRESA
CUMPRE oS REQUISITOS DE HABILITAçÃO (pora do envelope - Conforme Modelo ANEXO ÍV1,

apresentar TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - Conforme Modelo ANEXO V), os

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

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

de procuração, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento
equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
decorrentes de tal investidura.

3.7 - Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens
anteriores não haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de
HABILITAÇÃO.

3.8 - A ausência da documentação referida ou a apresentação em
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da empresa neste
PREGÃO.

3.9 - Não será permitida a participaçáo de empresas estrangeiras que náo
funcionem no País, de interessados que se encontre sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituiçáo, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com
suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ou

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao/ansb.pr.sov.b .Dr.sov.br
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declarados inidôneos para licitar ou contrâtar com a Administração Pública.

4 - FoRMA DE APRESENTAçÃo DAS pRoposrAs DE pREços E ENVELoPES DE
xaerLrrnçÃo

4.í - Os envelopes com as propostas de preços (01) e os documentos de
habilitaçâo (02) deveráo ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos,
fechados e indevassáveis, endereçado como se segue:

ENVELOPE-I.PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 4212O13

Abertura dia 0710812013, às 14:00 horas

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

ENVELOPE - II . HABILITAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 4212013

Abertura dia 07/08/20'13, às 14:00 horas

ENVELOPE ll - HABILITAÇÃO londe deverá constar os documentos

exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);
* Deverá constar no verso dos Envelorg§ I e ll. timbre com

a Razão Social do Proponente. ou escrito mecanicamente.

4.2- Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da
licitação (Anexo l), o arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de
proposta (Anexo lll) e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

l- O arquivo digital de proposta (Anexo Il) 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;

ll - 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 01 - PROPOSTA, com as mesmas informaçóes constantes na
proposta gravada em CD, constando:

019

a)

b)
c)

d)

e)

f)

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

Número do CNPJ/MF;
Número do Procedimento adotado;
Descriçáo detalhada dos serviços ofertados;
Preço mensal e preço total ofertado;
Prazo de validade da proposta, expressamente declarado, nâo inferior a 60

Rua WalÍiedo Bittencourt de MoÍaes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.eov.br





* PREFEITURAN4UNICIPAL

il*lri ruovA SANTA BARBARA
..f ' -'ú-.' esrpoo oo pp,R.quÁ

020

(sessenta) dias contados do dia da abertura do "Envelope Proposta";

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

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

lll - a não apresentação 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;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem

acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternativa
do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da íutura

contratada;
Vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no enderêço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitaçôes/Pregões, onde também encontram-se disponíveis o
Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE n" 01;
4.3 - O Envelope de Habilitação (Envelope ll), deverá ser apresentado

em envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:

4.3.1- Quanto à habilitação jurídica e regularidade fiscal:

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

. Certidão Negativa de Débitos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da
União;

. Certidão Negativa de Tributos Estaduais;

. Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários e lmobiliários com a

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

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

por Tempo de Serviço (FGTS);
. Certidão Nêgâtiva de Débitos Trabalhistas (CNDT) Prova de

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidáo negativa, nos termos do Título Vll-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452,
de 1a de maio de 1943. (NR).

. Declaração do licitante de não haver fato superveniente à sua habilitação
que impeça a participação nesta licitação (ConÍorme Modelo ANEXO ll);

. tleclaração do cumprimento ao disposlo no artigo 70, irr. XXXlll da Constituição Federal,

quarÍo à proibiçáo de t"abalho nofumo, perSco ou insalubre a menores de dezoito anos

Rua Walf'redo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Pamná
E-mail licitacao@nsb.prgaf.bl - wrvw.nsb.pr.qov.br
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e qualquer t?balho a menores de 16 anos, salvo na condiçao de apendz, a partir de 14

anos (Conforme Modelo AND(O M).

ldentificação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto de
constituição societária designar, bem como a qualificação da pessoa que

assinaráo instrumento contratual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do certame. Referidas informações poderão ser prestadas
através de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da
Empresa, podendo ser utilizado o (Conforme Modelo ANEXO lll); (a não

apresentação desta declaração náo implicará na desclassif icação do

licitante no certame);

a) Prova de inscrição da empresa e do responsável técnico no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - (CREA). As empresas sediadas fora do
Estado do Paraná deverão apresentar certidâo do CREA de origem com visto para licitar do
CREA-PR;

b) Atestado de Visita (Conforme modelo anexo) expedido pelo licitador. Ê

recomendado à proponente, quando da visita ao local da Obra, que obtenha, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos
associados com a visita ao local da Obra serão arcados integralmente pela própria proponente;

b.'1 ) O profissional representante do proponente, devidamente habilitado
junto ao CREA, será autorizado pelo licitador a entrar em suas propriedades com a finalidade de
proceder à visita e inspeção. A proponente será responsável por danos pessoais (íatais ou não),
perdas ou prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e despesas causados, os
quais não teriam ocorrido senão pelo exercício dessa autorização.

4.3.3- Atestado de execução de obra:

Atestado e/ou declaração, de execução de, no mínimo, uma obra
semelhante de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a este edital;

a) Os atestados e/ou declarações deverão ser comprovados através de
"Ceftificado de Acervo Técnico Profissional - ATP'do responsável técnico, emitido pelo

"Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA".

b) Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico
pela execução da Obra (Conforme modelo anexo), até o seu recebimento definitivo pelo
Contratante. O mesmo náo poderá ser substituído sem expressa autorização e anuência do
Contratante.

OBS: É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico
como responsável técnico por mais de uma proponente.

c) Comprovação de vínculo, através de registro em carteira ou Íicha de
registro do empregado ou contrato de prestaçáo de serviços, entre o responsável técnico pela
execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá
ser feita através da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

d) Comprovaçáo de cadastro da empresa junto à COPEL - Companhia
Paranaense de Energia.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbaÍa, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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4.4 - A apresentação dos documentos mencionados constitui-se em requisito
essencial para a habilitação dos concorrentes;

4.5 - As certidões apresentadas pelo licitante que não tragam sua validade expressa
serão consideradas pela Comissão de Licitação, válidas por 60 (sessenta) dias da data da
expedição.

5 - DO PREçO E DO PAGAMENTO

5.1 - O Preço estimado para a contratação é de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais)

5.2 - Os preços propostos deverão ser finais, em moeda nacional,
incluindo toda e qualquer despesa com tributos e fretes, assim como conter somente duas
casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero,
ensejando a desclassificação.

a s co n d i çÕe s d e n a o i r i?a3çaâ'Jffi ['# ;',jff fl: : H l,:il H' üffi J ??: :[:"JXíl fl' I I i:
8.666/93)

5.4-Os preços permaneceÉo fixos e não seÉo reajustados dunante o período

codratual.

5.5 - O pagamento ocorrerá após a aprovação da COPEL e ligação da

energra

6 . DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.í -Ad sa com a nte li o correrá à conta da

7 - ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (1) E SESSÃO Oe LANCES

7.1- Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos envelopes de
Propostas de Preços (1), conservando intactos os envelopes Documentos de Habilitação (2), os
quais ficarão em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO.

7.2- O PREGOEIRO examinará as Propostas de Preços sempre levando
em conta as exigências fixadas neste Edital e em seus anexos, desclassificando as propostas que

não atenderem as exigências.

7.3- O PREGOEIRO procederá à abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço.

7.3.1- Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - rvww.nsb.pr.gov.br
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escritas nas condições definidas no sub-item anterior, o pregoeiro classiÍicará as melhores
propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores paÉicipem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.4- Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances

verbais pelos proponentes, que deverão ser Íormulados de forma sucessiva, em valores distintos

e decrescentes;
7.5- O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classificados,

de forma seqüencial, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, a apresentar

lances verbais, até a proclamação do vencedor;

7.6- O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

7.7 - Caso não sejam ofeÍtados lances verbais, será verificada a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

7.9- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o

pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o valor,

decidindo motivadamente a respeito;

8 - ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS OE HABILITAÇÃO (2)

8.í- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o

Envelope Documentos de Habilitação (2) do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de

suas condições de habilitação;

8.3- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as

exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço,

decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço ou objeto.

9 - RECURSO ADMINISTRATIVO

9.1- Ao final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do
PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazêlo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ao)
manifestar imediata e motivadamente a(s) intençáo(ões) de recorrer;

9.1.1- Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer
etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e

motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando

memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

9.1.2- As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começaráo a correr no término do prazo do

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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7.8- É facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor

preço unitário, para que seja obtido preço melhor.

8.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o

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





lrt
PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 024ESTADO DO PÂRANA

RECORRENTE

9.1.3- Após a apresentação das contra-razóes ou do decurso no prazo
estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou
encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisão.

1O - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

10.í- Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO, após parecer

da Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa/profissional vencedora (o)

do certame.
10.2- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor

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

PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

10.3- Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e
após a decisáo do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de ad.judicação do objeto
do certame à proponente vencedora.

íí - DO CONTRATO

1í.1- Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3

11.3- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no

ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.

í í .4 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado terá
prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

í2 - DO EDITAL

12.'1- As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até

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

3266-1222 ou por e-mail: licitacao@nsb. pr.oov. br

12.1.1- A petiçáo será dirigida à autoridade subscritora do edital, que

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

'12.1.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital não
afetar a formulação da proposta.

í3 - DAS PENALIDADES

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.Dr. gov.br - www-nsb.pr.gov.br

(três) vias iguais.
I 'Í .2- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor

deverá manter as mesmas condições de habilitaçáo;
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apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comporTar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Esúâdos, Distrito Federal ou Municipios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sísÍemas de cadasÍramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do aú. 4 desta Lei, pelo prazo de aié 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demarb cominações legais.

1 3.1 - Pelo inadimplêmento das obrigaçóes, as licitantes, conforme a
infraÇão, estaráo su.jeitas as seguintes penalidades:

13.1.'í- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame
suspensão do dteito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano:

'13. í .2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10% sobre o valor total do empenho);

13.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção

durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

13.1 .4- Multa de í % (um por cênto) sobre o valor total do empenho (ou

do saldo não atendido) por dia de atraso na entrega do(s) bem (ns), sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das
sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

13.2- As multas devidas e/ou pÍejuízos causados às instalações da

contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta
especÍfica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

'13.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das

obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se

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

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

í4 - DTSPOSTçÕES F|NAS

14.1- Fica assegurado ao Município o direito de, no inleresse da

Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulála
por ilegalidade, dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93).

14.2- Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta
licitação serão prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações,
sito à Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000.
Fone: 43-3266-8'100 ou por e-mail: licitacao@nsb. pr.qov. br. O horário para atendimento é de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das '13:00 às 17:00 horas.

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43.3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
E-mail liçitacaol0nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.or.gov.br
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14.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.

14.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102,
subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

14.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os
procedimentos que orientarão o presente processo licitatorio até a assinatura do respectivo
contrato administrativo. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das
disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razÕes válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas.

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

14.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado
do Paraná, para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 1910712013.

NOVA SANTA BARBARA

Eduardo ll#.nn"r de souza

Pregoeiro
Portaria n" 056/2011

João Antônio Bortotti
Secretário de Serviços Públicos Externos

P*n\" Q|,,r,.-; 1+
Paolo Adriano Feracin

Engenheiro Civil do Município
CREA n" 789321D

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - wwrv.nsb.pr. gov.br
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pnecÃo PRESENcTAL N" 42t2013

ANEXO !

TERMo DE REFERÊrucre

1.í - A presente licitação destina-se à contratação de empresa
especializada para execução de entrada de energia elétrica aérea (padrão de energia), para
30 (trinta) residências populares do Programa Minha Casa Minha Vida, localizadas nas
quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-PR, de acordo
com as características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

2.1 - Com entrada monofásica de 50 ampéres. As entradas de energia deverão atender a Norma

da COPEL (NTC 901100) e também deverá ser aprovada pela concessionária COPEL de

Assai/PR, referente à sua ligação definitiva de energia. A demanda por unidade consumidora será

de 0,8kW.

2.1 - Material e mão de obra por conta da empresa contratada.

3.1 - Os serviços deveráo serem prestados conforme especificado no edital

convocatório.
3.2 - As empresas que não puderem atender aos requisitos solicitados pelo

presente certame, deveráo abster-se de cotar.
3.3 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado terá

prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

3.4 - Do prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias, contados a

partir da emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura Municipal.

3.5 - Quaisquer dúvidas referentes ao objeto desta licitação poderão ser

sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitações, Contratos e

Compras, através do telefone (43) 3266-8'100, ou pelo E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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í - OBJETO

2 - DAS ESPEC|FICAçÕES E CARACTERISTTCAS DO OBJETO

LOTE: 1-Lote001
Item Codigo

do
produto/
serviço

uto/serviço Unidade Preço
máximo

total

1 5257 Execução de entrada de energia
elétrica aérea (padrão de energia) Para
30 (trinta) residências populares do
Programa Minha Casa Minha Vida,
localizadas nas quadras Q3 e Q4 do
loteamento Alto das Palmeiras em Nova
Santa Bárbara-PR.

1 00 UN 15.000,00 15.000,00

TOTAL 15.000,00

3 - D|SPOSTçOES GERATS

Quantida
de
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4 - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS

MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAçÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo

Licitatório, PREGÃO PRESENCTAL No42/2013, junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a
empresa ... inscrita no CNPJ sob o no ..............., até a presente data não recebeu

deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO

TEMPORARIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração,

assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a
administração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim

FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO Oa mesma, ciente da obrigatoriedade

de comunicar ocorrências posteriores.

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

Assinatura
Nome

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarA Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - wrvrv.nsb.pr. gov.br
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são os Srs.
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MODELO:

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou quem o
estatuto de constituição societária designar), da Empresa inscrita no CNPJ no

_, com sede na Rua

completos)

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pela

Pregão Presencial no 4212013, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Sr.

_(nome completo _(q ualificação)_, _(endereço)_.

Por ser verdade, firmo a presente.

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

nomes

Éffi

ilTjr
-=Stffi*E





PREFEITURA IúUNICIPAL 030,
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABILITAçÃO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMATS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

Prezados Senhores:

inscrito no CNPJ no hnr

intermédío de seu representante legal o(a) Sr.(a) ...., portador da

RG no........ ... e do CPF no...... declara que "Atende Plenamente"
aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

10.520, de 17 de julho de 2002.

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

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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(PAPEL TTMBRADO DA EMPRESA E GOM O CARTMBO DE CNPJ)

MODELO DE CREDENGIAMENTO

pnecÃo pRESENctAL No 42t2013 - pMNSB - TERMo DE cREDENcIAMENTo
(A sER AeRESENTADo FoRA Dos DEMATS ENVELoeES DE pRoposrA E HABrLrraçÃoy

A empresa com sede na CNPJ n.o

representada pelo(a) Sr.(a)
(CARGO), portado(a) do R.G. no para

CREDENCIA o(a) Sr.(a) _ ,

e C.P.F. no

representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial no 4212013 - PMNSB, contratação de empresa especializada para execução de
entrada de energia elétrica aérea (padrão de energia), para 30 (trinta) residências populares
do Programa Minha Casa Minha Vida, localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto
das Palmeiras em Nova Santa Bárbara-PR, 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, data
Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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MoDELo DE DEcLAneÇÃo ( ART. 70, rNc. xxxu DA cF)

a32

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

por intermedio de seu representante legal o(a) Sr(a). portado(a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no
inciso V, do arl.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, 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 quatorze anos, na condição de aprendiz.

Nova Santa Bárbara, _ de de 

-.Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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MODELO

ATESTADO DE VISITA

Ref: EDITAI- pRfCÃO PRESENCIAL No (inserir o n(tmerot / (rnserir o ano) - (§lqla llo
licitadorl.

Objeto: linserir nome da obra. local, rua. número. cidade e outrosl

Declaramos que o Engenheiro (inserir nome completo), CREA no (i@.
n(tmero) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o
local da execução da Obra do lote único, objeto do Pregão Presencial em epígrafe.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável pelo licitador)

(carimbo, nome, CREA no, e assinatura do engenheiro eletricista habilitado da proponente)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,Paranâ-
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br
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DEcLARAÇÃo oe RESeoNSABTLTDADE TEcNrcA

A Comissão de Licitação

Ref: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL No (inserir o nitmerot t (tnseflZo ano) - (stqk !!g.
licitadorl.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218 de
29106173 e no 317 de 31110/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela Obra do Lote, caso venhamos a vencer a
referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes.

(inserir o loca[), (inserir o dia) de (rnserT o més) de (rnserT o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal)

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

Lote no Nome Especialidade CREA no Data do

Registro

Assinatura
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5. MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNrcrpAL DE NovA sANTA gÁRenRe E A EMpRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME, TENDO POR OBJETO A
coNTRATAÇÃo DE EMeRESA ESeEcTALTZADA eARA execuçÃo oe
ENTRADA DE ENERGTA elÉrRrca nÉnea leeoRÃo DE ENERGTA),
eARA 30 (TRTNTA) RestoÊrucns popuLARES Do eRoGRAMA MTNHA
CASA MINHA VIDA, LOCALIZADAS NAS QUADRAS Q3 E Q4 DO
LoTEAMENTo ALTo DAs pALMEIRAS EM NovA sexta eÁngaRe-pR.

Referente Pregão Presen cial n.' 4212013

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 4212013, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA
eÁngAnn, pessoa jurÍdica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-
60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara,
Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,
casado, portador do R.G. io _, SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica, de direito privado, com sede a
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>, <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>,

município de <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEDOR.CONTRATO#T&UF>,

inscrito no CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 2í de junho de '1993, alterada pela Lei

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

cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços para execução de entrada de
energia elétrica aérea (padrão de energia), para 30 (trinta) residências populares do Programa
Minha Casa Minha Vida, localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em
Nova Santa Bárbara-PR, conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o

42t2013

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DA EXECUÇÃO

Os serviços e materiais necessários à conclusáo da obra, objeto deste
contrato, serão executados e fornecidos sob regime de empreitada global e de conformidade com
as especificações constantes do edital de Pregão Presencial n' 4212013, obedecendo aos
requisitos de qualidade, resistência, funcionalidade e segurança, previstos nas Normas do
Ministério do Trabalho e ABNT, pertinentes.

CLAUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial N.o 4212013 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb,pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br

035
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pnRÁCRefO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que

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

execução.

paRÁCRAfO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os
anexos e este contrato, vale o contrato.

cr-Áusula QUARTA - Do PREço

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem
reajuste é de R$_ , que seráo pagos após a prestação dos serviços.

cLÁusuLA eurNTA - DAS coNDtÇoES DE eAGAMENTo

O pagamento ocorrerá após a aprovação da COPEL e ligação da energia.

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente até 15 (quinze)
dias úteis, após a apresentaçáo correta da fatura dos serviços executados e documentos
pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições de para liberaçáo das
parcelas.

O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias
(original e uma cópia), no protocolo geral da Contratante.

O Íaturamento deverá ser apresentado, conÍorme segue:

Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços
executados, período de execução da etapa, número da licitação e termo de
contrato de empreitada, observâção referente à retenção do INSS e outros
dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e
esteja cêrtificada pelo engenheiro fiscal.

Fatura com discriminação resumida dos serviços
executados, período de execução da etapa, número da licitaçáo e termo de
contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, não
apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro
fiscal.

A liberação do pagamento Íica condicionada à apresentação:

c.1) Da guia da ART pela Contratada;
c.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
c.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
c.4) Da certidáo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto
contratado concluído;

Rua Walfrcdo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

PREFEITURA IvIUNICI PAL

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

vierem a ser realizados e que importem em alteraçóes de qualquer condiçâo
contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais
das partes.
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c.5) Do Termo de Recebimento Provisório; e
c.6) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e
energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia,
durante a execução do objeto do lote, são de inteira responsabilidade da
Contratada.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma pendência
e provisoriamente recebida, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem de
serviços expedida pela Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS

A CONTRATADA garante que os materiais por ela fornecidos e a mão-de-
obra utilizada para a execução da obra, objeto deste contrato, são de primeira qualidade e
atendem às especificações aqui estabelecidas e também o disposto no arl. 1245 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinâda por ato unilateral e escrito da
AdministraÇão, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da AdministraÇão.

PARÁGRAFO ÚtttCO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,
alem de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e

demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo
Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA NONA - DAS SANçÓES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaÇões assumidas
neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por

indenização integrâ|. Sem prejuízo das disposiçôes anteriores, responde ainda, a título de
cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA. DA DoTAÇÃo oRÇAMENTARIA

Rua Waliiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
E-mail licitacaoúlnsb.pr.eov.br - rvrvrv.nsb.or.gov.br

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotaçáo
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orçamentária no

GLÁUSULA DÉGIMA PRIMEIRA. Do PRAzo DE VIGÊNCIA.

O presente contrato terá prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, contados à

partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as
partes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DO FORO

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

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

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

vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos _ de de _.

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOM E>

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - I icitacao@nsb.pr.gov.br - www. nsb.pr.gov.br
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DOTAÇÕES

ExercÍcio da
despesa lConta 

da despesa 
lFuncional 

programática
lFonte 

de recurso
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 42120'13. SRP

ANEXO II _ ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
P P 42201 3_AN EXO2_ARQU IVO D lc ITAL D E P RO POSTA.eS I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro, Fone 43. 3266.8 ! 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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ANEXO lll

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 4212013. SRP

ANEXO III _ PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PP 422013_AN EXO3_PROG RAMA D E P REE N C H I M E NTO DE PRO POSTA.exe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - I icitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.or. gov.br

fi4 0





dfEü'.::r

ll*lii
" 'ti 

-1-t''i 
-

PR EFEI TU RA IV1UN I CI PAL

NOVA SANTA BARBARA

I

041ESTADO DO PARANA

ANEXO IV

EDITAL oe pnecÃo PRESENcIAL No 4212013 . SRP

ANEXO rV - TNSTRUÇOES PARA PREENCHTMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável paru a

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PP4?2013_ANEXO3_PROGRAMA DE

PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome PP422013

_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

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

ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP4Zà0l3_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE

PROPOSTA.es!. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

PP 422013 _AN EXO3_PROG RAMA D E P REE N C H I M ENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no botão

Arquivo de Proposta

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. sov.br

Lote Nome do Lote Máximo

Arquivo de Ploposta

Lotes 
i Produtos/Servioos 

I

Sair

Equiplano sistemas - urww,equiplôno.com,brQuêrta, 30 de Jôneiro de 2008 Versão: 1.1.0.3

á tmissiio de PÍoposla

,!i,
::" j,,, ," ,, --':" 

1

itsF'r'lpOstô i

- llnllx
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E localize o arquivo PP422013_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI.

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais:

Clique no botão

Vai abrir a janela

@ O.do*dolornecedor

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

Clique no botão

Abrirá a janela.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Lole Nome do Lote MÉximo

3[2.m00UNIf,II

de Proposta

Entidade

f*--ooo6i6 [---7õõg lProcesso dispensalPreíeitura Municipal de lbiporã

LoEs 
I Produtos/Servicos I

Ng Licitação Exercício Modalidade

Ê9 lmprimil proposta

Equiplüno Sistemôs - www.equiplano.com,br

I nr",,
Versão: 1,1,0,3Quôrtê/ 30 de Janeiro de 2008

d' tmissão de Proposla

Nome'

(.

IAV BFASTL

Eidade'

jrerroRn

Teleíone

lss-ssss-ssss

lJosé Contador

| 
+ campos obrigatórios

,3 [epresentante lE Eecnar

jurÍdica

Fax Celular

Irs-rsss€rst

lsssssss

]862oo-ooo

lsssrrrsr/rrre§- lsssssssss

Ír+B *-l 
T 34s.lT- jAgcncia 1

UF. CEP

lnscrição Municipal Nome do contôdoÍ

Agência Nome Cidade

Bairro

ESPI.ANADA

E-mail

compras@empresateste. com: br

CNPJ, lnsoigão Estadual

Pessoa

í' lísica

lfu€ss-ssss
TeleÍone do contedor

l99.ssss.9ssss

UF Conta Data dc abertura

I*l rf , F* íã1/01/rooo

Dados bacátios
Banco

Número' Complemento

flepresentante

úBl

*J

fi) Dados do tornecedor

t Dados do Fornecedor

IiE-

lrBrPoHA

IFB:

iLMr.nrsA rE5rE

Enderego'





Nome'

lAv Paraná

Cidade'

Ietdôde Tal

FrjCPF

I 
sss.sss.sss-ss fssssgs

t§§,

Eairro

leentÍo

E-mail Telefone

199-ss99-9ss99

l'lúmero Complemento

$g"itl---l

lJosé Santos

Endereço

I 
representanta@enpresôteste.com.br

'campos obrigatórios

UF, CEP

IFF*I lã6roooooo

de#*!

tt*1il
_@_

PREFEITURA IúUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA 043
ESTADO DO PARANÁ

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

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Lotes

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 W Imprimir proposta

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

fil Gruvu, proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

[Jnitário TotalNs Nome Qtde. Unid. [Jn.Máx.

Arquivo de Proposta

Entidade

001

002

VALWLA 2HL 607.191

SEHVIÇO DE MÃO DE OBRA NAVIATUFA DO COHI

A

Preço Totôl do Lote: 300,0000

Modalidade

Processo dispensa

256.0000 Fabrica 1

46.0000

Nr Licitação Erercício

T--oõõõ15 f-*-looglPreíeitura Municipal de lbiporã

Lotes Produros/Servicos 
I

1.0000 PAR

'1,0000 uN

255.0000

45.0000

255.0000

45.0000

§ §ravar proposta \Yy' lmprimir proposta

Equiplano Sistemas - www,equiplano.com.br Versão: 1,1.0,3

I 8t,,
Quêrtà, 30 de Jên8iÍo de 2008

'.' Representanle EI x

t' Emissão de Proposta f,tmffi

@ Dodosdolonccador I
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O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado lex: "PP4220í3-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 Licitações da

Prefeitura Municipal de Nova Santa BárbaralPr Fone (43) 3266-1222 ou no e-mail

licitacao@nsb. pr. gov. br

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná-
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br

Proposta gravada em C r \Proposta, esl | ! |
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Mural dç Licitações Municipais

TCEPR

Página I de 1

Voltar

TOPO ^

045

CPF:4271512954 rlogoú)

?#$Fç?g,g'"rffi'c8o'i§eÉJP,"o"Inlormdçoe3 §erars do Paraná

Entidade Executora

'' : Ano+

rH?J'itF,S"6É,3mPiilé§ãlSiPJ 
i9ff 

e tentro c ivico
Curitiba - PR - CEP 80530-910-,,--
iJi à,"i' ááio 

-''u' 
;"éüI#3#.9Í )/ooo'- z'

Número edital/processo*

Descrição Resumida do Ob,eto* T-_ l
Ex. ler orgânica 

I 
gusil 

I
populares do

QleQ4do
,: .,,,Versão'Mobile

Forma de Avalido N4enor Preço '
DotaçãoOrçamentária* | 1t .:: : ..1 . ;1.,/i.:.

Preço máximo/Referência de preço ,ri..

R$*

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas .,. Data Registro

NOVA Datô da AbeÍtura das Propostas Data Registro

Data Cancelamento

Editar Excluir

http://servicos.tce.pr.gov.briTCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx 1910712013
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2a Ídtra l22llul/2013 - EdiçÍo n0 9004 31 046
I Londrtna

PREFEITURA DO TTTUXICiPIO OE LONDRTNA
ESTADo Do ranaxÁ

Avrso DE LrcrrAÇÃo

Commicamos aos interessados que se encontÍa aberta a licitaçâo a seguir:

TOMADA DE PREÇOS N' TP/SMGP-0008/2013 - Execução de obra de

corstrução da Unidade Básica de Saüde Arco-Íns (Guarabara). O(s) Edital (is)
poderá (ao) ser obtido (s) através do site wwwl.londrina.pr.gov.br. Quaisquer
infomaçôes neccssárias pelo telefone (43) 3372-4101 ou ainda pelo e-mail:
licita@londnna.pr. gov.br

Lordrina, enr l8 dejulho de 2013.

AVISO DE LICITACÃO
PREGÂO PRESENCI]TI N" 042/2013

GESTÀO PÚBLICA
Rt 96,00 - 66168/2013

I Monoel RÍáas

PREFEITURA IVIUNICIPAL DE ITIANOEL RIBAS
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.' 67120I3 - PMMR

PREGÃO PRESENCIAL N.' 2712013 - PMMR
SISTEII{A DE REGTSTRO DE PREÇOS N." I5/20I3 - PMMR

O Municipio de Manoel Ribas. Estado do Paraná, em obediência a Lei
Federal n" 10.520 de 17/0712002, aplicando-se subsidiariamerÍe, no
que couber, as disposições da Lei Federal n" 8.666/93 de2l106193 e

seus anexos e sucedâneos. atraves de sua PreÍ'erta Municipal, Sra.
E[zabeth Stipp Camilo, torna público para conhecimento de todos os

interessados que farâ realizar cour inicio marcado para as l0 horas do
dia 02 de agosto do corrente ano, em sua sede à Rua Sete de Setembro
n'366, em Manoel Ribas - Paraná, o Pregão Presenctal n" 27/2013 -
PMMR, objetivando a

medicamentos qerais. materiais hosoitalares. kits instrumentais.
orodutos odontolósicos e laboratoriais. Julgamento: Menor Preo
oor item. O edital completo e seus anexos, encontrar-se-ão à

disposição para verificação por parte dos interessados, corll o

Secretário de Compras Senhor Pedro Fernandes Loch, na Secretaria de
Compras, ua Prefeitura Municipal, à Rua Sete de Setembro no 366 em
Manoel Ribas, Paraná, de segunda a Sexta-feira, enr horário a

escolher, das 8:30 às I l:00 horas e das l4:00 às l6:00 horas, a panir
do dia23lO7D0l3. InÍbrnuções poderào ser obtidas pelo fone/fax (43)
3435-1223. As empresas interessadas em obter o edital de licitação e

seus anexos, inclusive seus modelos de declarações e proposta,
poderão fazê-lo gratuitamente de conÍbrmidade cotr o estipulado no

edital, devendo para tanto, apresentar um Pen Drive ou CD
apropriado, cuja retirada deverá ser Í'elta pessoalmente pelo
representante Iegal no endereço estipulado neste aviso.
Paço Municipal Prefeito Raul Ferreira Messias, aos dezoito dias do

mês de julho do ano de dois mil e treze.
AMARILDO CARNEIRO DE CARVALHO

Pregoeiro Municipal
R3 240,00 - 66143/20í3

I Marmeleiro

PREFEITURA DE MARMELEIRO

EDITAL DE LTCITAÇÂO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N" OO8/20 13

RESULTADO DE JULCAMENTO E CLASSIFICACÀO

Em culprimento ao disposto no art. 109, parágrafo lo da Lei 8.666/93 toma-se

púbtico o resultado da licitaçâo em epígrafe, cuja classificaçâo dá-se da seguinte

fomra:A empresa PEDREIRA MARMELEIRO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob

o n" 76.112.697/0001-54, conr valor global de R$ 34.798,04 (trinta e quatro mil

setecentos e noventa € oito reais e quatro centavos).

Mmleleiro. l8 de julho de 2013.

Gilmar Gehlen

Presidente da Comissâo

Pemmnente de Licitação

Rt 96,00 .66505/2013

Objeto: Contrrtação de emprcsa espeializada para execuçÀo de enarâds
de energia elétrica aérea (padrão de energia), para 30 (trints) residências
populeres do Programa Minhs Case Minha Vida, locslizadas nas quadras
Q3 e Q4 do loteamento Alto dss Pslmeirss em Nova Santa Bárbara-PR.
Tipo: Menor preço global.
Recebimento dos envelopes: Ate 07/08/2013, às l3:30 horas
Inicio do pregâo: Dia 07108/20t3, às l4:00 homs.
Preço Máximo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

la[elryfl Êúe§: poderâo ser obtidas enr horário de expediente
na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, silo à Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes n'222, pelo foue: (0xx 43. 3266-8100), ou por Email: licitacao@nsb.
prgov.bq site www.nsb.prgov.br
Nova Santa Bárbara, 19l07lZ013.

Eduardo Monasnher de Souza
Pregoeiro
Portaria n' 056/20 t t

R$ 120,00 - 66327/20í3

I Paraíso do Norte

PREFEITURA ML]NICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE
ESTADO DO PARANÁ

ATO DE ADJUDICAÇÃO
PROCE.SSO ADMINISTRATIVO N' 868/20 13

TOMADA DE PREÇO N" l0/2013

Expirado o prazo recursal torna-se pública a Adjudicação do
procedimento licitatório em epígrafe para a Empresa Irpavi
Construções LTDA, inscrita no CNPF n" 73.M8.664lOOOl-
91, no valor total dos itens vencidos de R$ 502.085.94
(quinhen«ls e dois mil, oitenta e cinco rcais e noventa e

quatro centavos).

Carlos Alberto V izzotto
Prefeito do MunicÍpio

RS í20,00 . 6648220'13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE
ESTADO DO PARANÁ

ATO DE HOMOLOCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 868i20 I 3

TOMADA DE PREÇO N' lO/2013

Expirado o prazo recursal tornâ-se pública a Homologação
do procedimento licitatório em epígrafe para a Empresa
Lepavi Construções I-TDA, inscrita no CNPF n"
73.448.66410001-91, no valor total dos itens vencidos de R$
502.085,94 (quinhentos e dois mil, oitenta e cinco reais e
noventa e quatro centavos).

Carlos Alberto Vizzotto
PreÍ'eito do Município

R$ 120,00 - 66479/20 1 3

I Piraí ilo Sul

AV|SO DE LIGITACÃO No 086/20í3

PREGÃO NO 079/2013 NA FORMA ELETRÔNICA

O Município de Piraí do Sul, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, CNPJ 77.001.329/0001-00, com sede à Praça Alípio
Domingues, 34;
Torna Público que realizará licitaÉo na modalidade PREGAO NA
FoRMA ELETRONICA. TlPo MENOR PREÇO POR ITEM, em sua
sede, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei no

10.520102 e subsidiariamente com as Leis no 8.666/93 e alterações, e Lei
Complementar no 123/06.
Obieto: Registro de Preços para evêntuai8 aquisições de matêriais
de expediente para uso de todas as Sêcretarias Municipais, êxceto
Saúde e Educação.
Valor l/áximo Total da Licitacão: RS 157.522,15 (cento e cinquenta ê

Rogério t

SECRETARTO
Crlos Dias
,MUNICIPAL DE
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ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNüO DE RECEBIMENTO E ABERT(]RA DOS ENVELOPES N' 1 E N'2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'042/2013 - PMNSB

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

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

atendimento ao edital de Pregão Presencial n' 04212013 -

(PMNSB) - Contratação de empresa especializada para
execução de entrada de energia elétrica aérea (padrão de

energia), para 30 (trinta) residências populares do

Programa Minha Casa Minha Vida, localizadas nas

quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em

Nova Santa Bárbara - PR.

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e treze (2013), às 14:00 horas, no

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

Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, centro, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro

Sr. Eduardo Montanher de Souza, RG no 27.006.903-3 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio,

Sra. Elaine Cristina Luditk, RG no 9.144.227-2 SSP/PR e a Sr. Lindomar Rezende, RG no

6.642.750-l SSP/PR, designados pela Portaria n" 0561201 1, para proceder a abertura e julgamento

dos envelopes no 1 e no 2 entregue pela proponente interessada na execução do objeto do Pregão

Presencial n' 04212013 - Contratação de empresa especializada para execução de entrada de

energia elétrica aérea (padrão de energia), para 30 (trinta) residências populares do Programa

Miúa Casa Minha Vida, localizadas nas quadras Q3 e Q4 do loteamento Alto das Palmeiras em

Nova Santa Bárbara - PR. 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 tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata

que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e
demais presentes.

NOVA SANTA BARBARA ü,18

*on%oo",

PREFEITURA MUN!CIPAL ,

Eduardo de Souza

Pregoeiro

pe de

L
de apoio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br Nova Santa Bárbara -Paraná
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rtlo ESpECtFTCAÇAü D0Ê 0ts§.
1 CaÍra do processo (Y'
2 Ofício da secretaria solicitando ô(-
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) §t4
4 Contabilidade à t-icitação (Resposta dotação) CI("

Licitação ao.,lurídico (Pedido de Parecefl ôt
0 Parecer ".lurídico (lndicando a Modalidade) of-
7 AutorizaÇão do Prefeito para abertura o[-r
t)(-) Poúaria nomeaÇão da Conrissãio de Licitação Cl( i
CI Resumo do Edital Qr-
't0 Parecer Jurídico (Edital) CI/-

11 Eclital oÉ
12 Publicações (Diário Estado, Diário [Jnião e -lornal Regiclnal). nK
13 Publicação Mural de Licitação (TCÊ) o[-
't4 Documentos de Credenciamento
'tr5 Propostas de PreÇo
IU Docr.imentos de habilitação
17 Ata de abertura e iulgarnento (x
18 Proposta final das enrpresas vencedoras
10 t-icitação ao Jr.rrídico (Resultado cla Licitaçáo)
20 Parecer JurÍdico (Julganrento)
21 Licitação ao Prefeito (Homologação)
22 HomolsgaÇão do Prefeito
23 Fubticação da HomologaÇão (Jornal Regional)
24 Ordem de contratação
25 Contrato
26 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional)
27 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem de contratos)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, P uan6 - E-mai I - I icitacao@nsb.pr. eov.br - wwvr. nsb.pr. sov. br





PREFEITURA N4UNICIPAL

ruffiVA SAruTA HARffiAffiA
ESTADO DO PARANA Pág. 5t)

TE,R.MO DE, ENCERRÀMENTO DE PROCESSO LICXT.{TORNO
PREGAO PR,ESENCIAL F[" 042/2013

Aos 04 dias do mês de novembro de 201.3,lavrei o presente termo
de encerramento do processo licitatório de Pregão Presencial no 04212013,
registrado em 19107120t3, que tem como primeira folha a capa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no 1 ao no 49, que corresponde a este termo.

Responsável de ES

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.pr.ggv.br - www.nsb.pr.eov.br


