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[*]f NOVA SANTA BARBARA

@ffiEsm$ClAEm@
Processo Administrativo n.o 02512014

OBJETO: Aquisição de veículos zero km (microônibus e
van), para a Secretaria Municipal de Saúde.

DATA DA ABERTURA: Dia 08t04t2014, às 14:00 horas.

DOrAÇÃO:

VALOR fUÁXtfVlO: R$ 4iS.O0O,0O (quatrocentos e quinze mil
reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, TeteÍone - 43.3266-g1OO - C.N.P.J. N.o 95.561.080/OOO1-60

01

DOTAÇOES

espesa
onta da

rso
de

2014 07. 001 . 1 0. 30'l .03402-026 tt

2014 07. 001 . 1 0. 30 1 .03402-026 303
2014 400 7.00'1 . 1 0. 301 .03402-026 01

E-mail: ticitacao ri nsh.or.so\.br - Nova Santa Brírb ara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

CORRESPONDÊNGIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde No 088/2014

PARA: Secretaria Pública de Servicos lnternos DATA: 10/03/14

ASSUNTO: Solicitaçáo de Processo Licitatório para aquisiçáo de Microônibus e Van

Mediante autorização desta Secretiaria Municipal de Saúde, solicito a

abertura de um processo licitatório para aquisiçáo de 01 (um) Microônibus e 01

(uma) Van. ConÍorme segue as descriçóes abaixo descriminadas.

MICROÔNIBUS

/ Capacidade: 32 lugares, poltronas reclináveis, corredor central para

passageiros, uma porta dianteira do lado direito, poltrona para motorista

com deslocamento lateral, cinto de segurança abdominal para todas as

poltronas, cinto de segurança 03 pontos para o motorista, tomada de ar

no teto com saída de emergência acoplada, vidro vigia na traseira, cortina

nas ianelas, porta pacote interno, iluminação interna com lâmpadas

fluorescentes, motor com mínimo de 165 CV, 550 NM a 2.200 RPM euro

V, lnjeçáo eletrônica, câmbio com 05 (cinco) marchas a lrente e 01 (uma)

a ré, direçáo hidráulica, tacógraÍo digital, suspensáo dianteira interligada

por mola parabólica e amortecedores telescópico de dupla açáo,

suspensão traseira interligada por molas semi elípticas e amortecedores

telescópicos de dupla açáo. Pneus: 215175 R17,5. Sistema de Íreio: a ar

com sistema ABS, capacidade do tanque combustível de no mínimo 150

(cento e cinquenta) litros, distância entre eixos de no mínimo 4.800 mm,

compÍimento total de no mínimo 9.040 mm, largura externa de no mÍnimo

2.360 mm, altura externa de no mínimo 2.995 mm, altura inteÍna de no

mínimo 1.954 mm e ar condicionado, garantia de 12 (doze) meses. Valor

máximo de 255.000,00 (Duzentos e cinqüenta e cinco mil reais).

Rua: WalÍredo Bittencourt de MoÍaês nc 222, U(43326e 1222\ CNPJ n'95.561 .080/0001-60 E-rnail
oÍnnsb(ôonda.com.br - Nova Saota Bárbara - Paraná
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Secretaria Municipal de Saúde

VAN:

/ Capacidade de 20 (vinte) lugares, mais um lugar, poltronas reclináveis,

motor com no mínimo 14ô CV, 33,6 KGFM, câmbio com 06 (seis) marchas

a frente e 01 (uma) a ré, dkeçáo hidráulica, tÍaçáo traseira, suspensáo

dianteira independente com coniunto de molas transversais parabólicas

com amortecedores hidráulicos com duplo efeito e barra estabilizadora,

suspensão traseira rígida com molas parabólicas com amortecêdores

hidráulicos de duplo eÍeito e barra estabilizadora, capacidade do tanque de

combustível de no mínimo 75 litros, pneus 195/75 R16, sistema de Íreio

ABS, ar condicionado, garantia de no mínimo 12 (doze) meses. Valor

máximo de 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).

Atenciosamente,

MARTA LUCIANE VESTRE REZENDE w TE COSTA
Secretária Municipal de Saúde Mecânico

ENTIL ANTÔ DA SILVA
CheÍe do DepP de AlmoxariÍado

Rua: Wathedo Bittencourt de Mcraes n' 222, A{43.326Á'1222) CNPJ no 95.561 .080i0001-60 Ê-mail
omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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(,);Recebido por:
Nome Assi

'[o r ot tlY
Data
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PREFEITI,IRÂ MIJNICIPAL I'E NOVA §ÀNTA BA.RBARÂ - PR"
A"/C: Ir.p.rtiEmto de Ucft.çõ.r.

C.mbe -Pr,03 dc Í.vcrliro d.2014.

REFr Propoís Comerci!l

CobíoÍu. vo.r. rollcta.çIo, ragu. .brLo pÍoporta pal. tquldçIo de 01 (uE) Micro ôdbur DrÍct Mtrcopolo moddo
VOLÂRE mdelo W9,0lú, río 2014/ Mod.l,D 2015, conÍormc d.lcÍlçIo.brüo:
CodlSo FlnrD.: 26!166-40
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vlllôd. d. Proport :90 (Nov.nt dlr.» r p.Ídr d..dlt lo d.ttÇ
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§aD Erb Dür o mÉlto a a rúpodçlo Darr qrabquar dóvlda, tcbtcrcYaDo-tro3 .

Rodo S.rvice Ltdr
Odacl,D Jutrl,or de Oüvcirt
(13) 997Ç22t9 I 99tÁ5ó7

Rod. Celso Garcia Cid, 923 - Jd. Ana Eliza - Cambé - Paraná - CEP: 86-187400 - Fonê/Fax: (43) 3í7t'3700
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Y ca6eçbte lmaterial): alumÍnio
Numero Mân(al§:5
Tipo dê Pistões: (om pino flutuante
Número de anéis de segmento:3
Filtro de Ar: à seco

Íensão: 12,0 V

Alternador: 150 A (14,0 V)

Bàterla: 95,0 Ah 450 A

ALTMENTAçÃO

Inleção Elêtrônlca: Elerônlca - Magnetl Marelll MJD

8F3.91 . Common Rail

combustível: Diesel

cÂMato E EMBREAGEM

Número d€ màrchas: 5
Tràção: 0ianteira

SISTEMA DE FREIOS

Íraselro: a disco rlgido com dispositivo Drum in Hat
(tambor intetrado ao disco para bloquear o veÍculo
duÍante o eslacionamento com freio de mão acionado)
Dlantêlro: a disco ventilado, com pinça flutuante e

dois cilindÍos de comando para cada roda

SUSPENSÃO DIANTEIRA
Amort€cedoÍes di.nteiros: Hidráulicos, telescópicos,

tixasão elastica na càrroceria
flpo de suspensão dlantelÍ.: Mc Pherson (om rodas

independentes, brasos oscilantes lnferiores a
geometria triangulôr e barra estabilizadora

SUSPENSÃO IRASEtRA

Amortecedorês tÍasellos: hidráulicos, telescópicos.
fixação elastlca na carro(eÍia
Tipo dê suspensão tÍàseirr: Eixo riSido tubular

DIREçÃO
Tlpo dr dlrrção: com plnhão e cremalhelra com

âssistência hldÍáullca

RODAS

Pneu!: 205 / 75 R16

Aro:6J" x 16" H2 em aço estamPãdo

Fiá MqlB sq, Cüro

Capacldade volumétrlca de cartr (m3): 12,0

Tanque de combustÍvGl (lltros): 80
CompÍlmento do veÍculo (mm): 5.599
Làrgura do veiculo (mm): 1.998
Altura do veÍculo (mm) : 2.450
EntÍe-Elxos (mmlr 3.700

Altura do solo (mm): 147

Eltola dlnntÊira: 1720 mm
Bitola tÍaselra: 1710 mm
Ângulo máxlmo de ab.rtuÍa das porta! trôselras:
27e
Portas Traseiras: 1562 mm x 1760 mm
Porta lateral coÍrcdiça: '1265 mm x 1769 mm
Alturr do piso ao vão de carga: Porta coríediça: 550

mm / PoÍtas traseiras: 595 mm

DtMENSOES INÍERNA5
Altura nos assentos antêrlor!s:462 mm

n6

À(r5sóRros

NÃo HÁ ACESSÓRIOS SETECIONADOS.

IMPORTANTE
PREçO NA REDE FIAT, COM FRETE

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

O MONITOR DE VÍDEO E A IMPRESSÃO SOBRE O PAPEL NÃO REPRODUZEM COM TOTAL EXATIDÃO A

COR DO VEÍCULO

OS VEÍCULOS FIAT ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE

A FIATAUTOMOVEIS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESPECIFiCAçOE5 E A OFERTA DE

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE E OPCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO

trr^.//lr^Ie íâr.Íyn tytrrrrí\s/íylv.}fÍ rrirl. ml.dli/mqúe-sq.FcaÍÍo.ttml?moddo=24ô&veí§a€ 245H 3R0

COMPARÍIMENTO DE BAGAGEM

comprlmento: 3.360 mm

Alturâ: 1.E81 mm
capacldade: 12 m'
Lartura (entÍe câlx. e roda): 1.388 mm

RESERVATóRtO5

câmblo e dlÍeÍenclal:2.5 L

Óleo para dlreção hldráullcâ: 1,3 L

slstema dê arrêíêclmento: 13 L

CarteÍ: 5,3 L

óleo de ÍÍêlo:0,6 L

Junta homoclnétlca e coiía (côda):0,231 kt
càner e Ílltro de óleo (troca):5,9 L

Íanquê dê cmbustlvel (reserva): 80 L (incluindo

Reserva dê 8 a l0 L)

RêservâtóÍio limpâdor vidros: 4.2 L



Detalhe da coíúguaçáo

RENAULT

lmprimir

FICHA DETALHADA
Todos os detalhes do scu veiculo

MINIBUS Exccutive L3H2 l6 lugares para um toral de Rs 140,950,00

Vista cxterrls Vista interna

G SUA CONFIGURAÇÃO
n?

PÍ!§o do stu v.lculo

R§ r{0.950,00

EQIIIPAMENTOS DE §ÉRIE

DETALHES DE SEU VEÍCULO

. PÍ( 'lspos\io para râ,o

D6rlgn

. Rrtovbonr quno com raaü$nt datior

. Roda úo ló-

. tÍ(xü SEp

. Clkras

. RrDatrloa6 da sda i6 Ííaoysoí!3

. Tecrdo úr hqur drl'crceido

. 02 6ad.§ l2v io p.ird + uu',|p. roÍlr p.Úlch.i.

Sog ulánça

. Étcp. oGíno (tocaliudo ab.ko do vcic1rlo)

r Alrüog coíduloa

. PíolrtoÍ do c&Eí do molor c da col\r ah cinbrc

. SlstoÍL ('AR . ro!ürlcnlo ôutomiiü(o a 6 ltnú

. lnrohb dadc do er:sso t EÍquc dc (ombirsttvel

. Fren» ABS

ConíoÍto

\ll:l (.rkprr

. lliflhr r.rsàol

o Er!§ulir. L3 2 tú trlg:r.?s

'Cor
o RS 0,00

BrancoGlrcicr
. lntarior

o RS 0.00

T.aido dot brll§os diírr.nci{do /
lnlaaiot ms aoras ainzr cscurdciozr
chro

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA§

MOTOR DO SEU VEiCULO

.NC
C'lrta dr Câínbro

05

Nümr'Ío dr poÍrrs

Mnú§
'frÍx) dr (úao(úra

Trav6 clélirr
AÍ{ondêbn do dupto aúcloÍral

Vilros Élct ils (!lt funÉo I loquc nô âbcnurâ do $nduor
B{íl(úJ dos Frsr$úos írclinávcs dr 29p

Chavc o)m qÍtmdo dc lrsvanqlür a dlstânco Flr íád|o ,icqüênco

.2.299
Cilindráda (cml)

. Dics€lS50Ail0

Combustr\sl

r ll0ír,l 500

l,otôncü mt!\ríü (c§-íirpm)

Numcro d. válvutâs

a-e4

@
I â\:

http'lwww.reÍEÚt.com.hforícütf 9u8|tr/viãrí.ectimfoúslcDetail: &noddr\e'Í= M spl EuseÍpricêTvnê3 8vÊÍ(i.trrl r *i-\/F.nr 1

\
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EqulpanDnlos

. TrogÍafo d8ihl

. IndÊddoí d! lÍoc. d! mrÍcia (CSl)

. Calxa de cànblo dc 6 mÂÍch.6 rrc pErncl

. Corler . d€ distibuiÊo rlo moloÍ

. OCS (Oit Conuot SysBn)

DelallE da configl.Íação

4

NúmcÍo dc cilindíos

Consumo

ng

.NC
C'clo uÍbano (Ut0OKm)

.NC
Crclo cxúa urbano (Ut00Km)

Câlra de Câmbto

Tipo dE carxr de câmblo

N úmero de r€lnçõl's para â lrcnE

Capacldadô

EO

Túque d. Combusüvet (L)

OlnrensÕ03

.2.496mm

AltuÍaexEroÍ
. ó.198 mm

Comp.imEnto üxErior
.2.070mm

lârgura exierior - eÀcluindo os rcúoyisoÍes
..1332

Dslàn§& tnúc ctÀos

Po8o (Kc)

. 3.750 ks
Plso BÍu(o TotÂl (PBT)

. 6000

Pêso lorâl (kt)

. t(mt
Volumc do poÍE mdi6

htlp://www.ÍeÍlau t.coÍn.trturÍconf gl.,atqMew.acü m?versionDetâil= &moddlG|y= M Sp1&userpricelype. &veÍsioíC riteraa=VECO13 BR FSRoâsjrêtrÊ I I
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ReÍlaijl Masteí

Freios ABS

Conío

Eq

ESPECTFTCAçÕES TÉCNTCAS

MOTOR DO SEU VEICULO

Caira dê Câmbto

. Ar quente

. Bancos dos passageiros fixos

TacógraÍo digital

lndicedor de troca de marcha
(GSr)

Caixa de câmbio de 6 marchas
no painel

CoÍrente de distribuição no
motoÍ

OCS (Oit Controt System)

NC Caixa de Câmbio

05 Número de portas

Minibus Tipo de carroceria

NC Ciclo urbano (U100Km)

NC Ciclo extra urbano (U100Km)

http:/htww ívrr'lt ccn h/vdctios,/cütEc+e-ccínparÊ aggn aÍeÍBrttn õleÍ/m lÍih§/m ütsoserr?moddKãr= M spl &sleírIlF6&, !§êíprirêTvE

10

. 2.299 Cilindrada (cm3)

. Diesel S50/S10 CombustÍvet

. 130@3.500 Potência máxima
(cv@rpm)

. 16 Número de válvulas

. 4 Número de cilindros



RenaullMesleí

11Manual Tipo de caixa de câmbio

6 marchas Número de relações para a Írente

80 Tanque de Combustívet (L)

Capâcid

Dimêns

Pêso (KG

\

rtL.
§,8

Preço sugerido

EF4=!

E5
R$ 122.í60,00

MEU CÂRRO

mtp/ 
'vww'Í€nall-cryn tÍru€ict''o§/cÜltEcaeccmparea.gflnarerEút/masl€Í/miÍih]s/mqtrêosq.ftnoddKev=MSplEstêl]TrEÂr,rÃÊípÍi..Ívê

2.502 mm Altura exterior

5.548 mm Comprimento exterior

2.070 mm Largura exteríor -
excluindo os retÍovisores

3682 Distância enlre eixos

3.750 kg (3.784 versão Vtp) peso
Bruto Totat (PBT)

6000 Peso lotat (kg)

700 Volume do porta-malas

ANTERIOR



Renaút túasteÍ

SOLICITAR UM TEST DRIVE
SOLICITAR CATÁLOGO

UTILITÁRIOS
RENAULT
COM
VOCÊ
DESDE
o
INÍCIO.

Stnndard L2H2 16 lugrres

Preço sugerido

R$ 122.160,00

\rer preço: :

Saiba rnais
Preço sugerido, favor verificar perante a concessioniíria escolhida o valor do veiculo com tinanciamento. No preçosugerido inclui-se todas as caÍacteristicas selecionadas.

o Solicitar um Test Drive

12

0UEB0,ç-:.1,
UM BEilhÚIâ

cLnutA(Ur

^,\

ttlprlwww.íeoadt.caÍn.br^r'ejqlos/cüÍEc+$cdnpare a-gan a-rana.lttnast€í/m irih§/mq[êosel../?m oddlGry= M Spt &slepTFo&rseífticeTyper

. Minha versão:
" R§ 122.i60,00

Standard L2H2 .16 lugares
. Cot

. R$ 0.00
BÍanco Glacier

.lnterlor
. R$ 0,00

Tecido dos bancos diÍerenciado / lnlerior
nas coÍes cinza escuro/cinza claro



1?

NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADo oo panaNÁ

coRRESpoNoÊHcn TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 1110312014

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

pal

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçâo à correspondência expedida
pela Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a aquisição de veÍculos (microônibus e van), para que seja tomada todas
as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

1n

L

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes f 222, Cento, 7 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Barbara" Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL 14

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo »o panaNÁ

CORRESPONDENCIA INTERI{A

Nova Santa Bárbara, ll l03l2Ol4.

Assunto: AquislçÃo de veículos (microônlbus e vaa), para a Secretarla
Muaicipal de Saúde.

Senhorita Contadora:

dotaçãoorçamentária#:Ui"Srâli:ti;.Íj"i*[iH"ilJJ:T#H:?
Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a solicitaçáo da Sra. Marta
Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saude, num valor
previsto de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais).

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Atenciosamente,

Setor de citaçõe

Rua Walfredo BittencouÍt de MoÍaes no 222, CeÍfio, t 43.3266.8100, E - 86.250-000 -Nova Santâ
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.eov.br

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contab illdade



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1110312014.

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por
Vossa Excelência em data de 11103120'14, informamos a existência de previsão para
recursos orçamentários para aquisição de veículos (microônibus e van), para a
Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a solicitação da Sra. Marta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num valor previsto de Rg
415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais). Outrossim, informo que a Dotaçâo
Orçamentária é:

07 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2380; 2390; 2400.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,
r..

;

Laurita de Souza Campos
ContadoraiORC 045096/04

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cerfio, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santâ
Bárbar4 Paraná - E - www.nsb.or.qov.br

't
J



NOVA SANTA BARBARA ?G

coRREspoNoÊrucn TNTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Assessor Juridico

Em atenção à conespondência expedida pela Sra. Marta Luciane
Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a aquisiçáo de
veículos (microônibus e van), para a Secretaria Municipal de Saúde, num valor
previsto de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), e informado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsáo orçamentária através da
dotação:

07 - Secretaria de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2380; 2390; 2400.

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

EIa c na uditk
Setor de Licita s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/F?s. (043) 3266.1222 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pÍ.gov.br - Nova Santa BaÍbaia - PaÍaná

PREFEITURA MUNICIPAL

Nova Santa Bárbara, 1110312014.

Prezado Senhor,
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PREFEITURA IúUNICIPAL 17

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÀNA

Origem: Assessor Juridico

Destino: Setor de LicitaçÕes

PARECER JI'RIDICO

Conforme exPediente encaminhado
a esse Assessor Juridico em data de 11 de
MarÇo de 2014, visando emissão de parecer
sobre o processo de ficitaÇão. referente a

aquisição de veicufos ( microÔnibus e van) ,

para a Secretaria Municipal de Saude, sendo
que o valor previsto será de R$ 415.000,00
(quatrocentos e quinze mil) e a despesa será
suportada com recursos da Secretaria de

Saude, conforme informação prestada pelo
Departamento de Contabifidade do Município,
atendendo ao contido no artigo 74, da Lei no

8.666/93.

"Art. t4.
adequada

Nenhuma comPra
caracterização

será feita sem a
de seu objeto e

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara- Paraná - §rvrv.nsb.Dr.e.ov.br

Houve a manifestação do
Departamento de Contabilidade do Municipio
rndicando di-sponibilidade orçamentária,
estando desta forma, cumprido o disposto no

artigo 14, da Lei no 8.666/93, onde prevê
que nenhuma compra ou serviço será feita ou

contratada sem a adequada caracterizaçáo de

seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para o seu pagamento, sob pena
de nulidade do ato e responsabilidade de que

Ihe tiver dado causa, in verbis:
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1r,
PREFEITURA MUNICIPAL 18
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADo Do PARANÁ

indieação dos recursos orçamentários
seu pagamento, sob pena de nulidade do
responsabilidade de guêm the tiver
causa. "

Para
ato e

dado

Diante do PreÇo máximo e Para
melhor aproveitamento do procedimento sempre
para garantir a maior competitividade e

transparência possÍve1, a licitação deverá
ser feita na modalidade de Pregão El-etrônico
ou Presencial, nos termos da legislação em

vigor, ou seja, da Lei Federal no 8.666/93 e

Lei Federal n" 10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 18 de MarÇo
de 2014.

EODES c PROENÇA ÀRAUJO
AD o

OÀB/PR 4.843

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara" Paraná- rvrvrr.nsb-pr.eor.br
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De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Encaminhe-se
providencias necessárias.

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, auroRrzo alicitação sob a modalidade de pREGÃo pRtisENcIAí * ta1áot4, que tempor objeto a aquisiçáo de veículos zero km (microônibus 

'. 
u".rf , para asecretaria Municipal de saúde, normatização de procedimentos

administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n' 10.s20, de LT lo7 l2oo2, r,ei ràá.."rn' 8.666, de 2l I 06l 1993, Republicada em 06l OZ I tgg4, b""r.io Federal no
3.555 de 08/08/2000, Decreto Federal no 3.697, de 21 l12l2ooo e demais
legislaçôes pertinentes.

Anexo ao presente, portaria n" OLSl2012, designando os
membros da comissào permanente de Licitaçáo e portaria n. oloTzot t,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. ordeno que Extrato do Editar de
Licitação seja publicado no quadro de Avisos e Eãitais desta prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bár , tel03l2014.

té
ipalC

Rua Walfredo B
Nova Santa Bárbara, Paraná

ittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.g100, X - g6.250_000

PREFEITURA MUNICIPAL



{
I

1

'I

;

;

i

I

l,i

@ lrovd:SÃllffiX ltffi ilanm
20

\
ssf,aDoDopAnnllÁ **

;.i OTRBFEtrICI
ug9 do,arar rribuiffi leú:

NOrl,tEAR

) Suphnio -.Rom Linnlo Tufrtur Dfinàidt- $ RG nc 63 1,554,439.8? §§p/pR

)'Equlpo do llpriio - Mrdr Ifi ü Rozcurto - 0I RG po i, lT0,? I 4,4 ;ssp/pn

d**

a

í

; Arrl,,ÀComllo[o Oi frug[o,.rarpolh.[ilpl mguiltss nonbros:

i. l .'-1:
) Pngotiro - rdudc Muüdnhsr o §ouza - cr BG n0 22.906,903.3 ssprpRt"
> Srpfo*o - Zrcrúr'do Abnu ConJpliu . Ci Rc n .Z,ZSn;+OS,S iSf,ln'

':
,' ) Bqulpd doApoto -trflrtno Çt[rtír tfrdítk- 0l RG no 9,t4i4,2ü,ZtSSp/pR, 

.

, .,:.

) §uplonto - Itudonrr Rcrofide - CI RG no 030,2T2.149-j0 Ssp/pB"

' 
om contrario.

I

Art 2' - E*e[nonode onúe om vlgor no8tB dots, iovogedas ai djspodgõos

§artal 26 ds &tçmlrq de2,0il,Ngvo t**
t

I

I

i

I

RtuWal8çdo

I

!t

ffi
1222,@; r 66.?50{00-Nova

I

PFrF4á

Cld

{3.
- EltoÍ lru,q4ú.pr.rw.b{

it : l+r
' ' :it'<' 

' 
: i-_' '

DBNOVA SA..tTAn&nnm+ potvà, nô

I

1.1

,l

I

t.
ii
I

I

Il



il
l[,'

lli
lii

ü
Ií

Iii

ii
li
fl:

'li:

,{t
.t'

ir.
il;
:i
i:
,lJ

.iri

.!

I

Íi
r!

'.8í
rir
1i:'

'ii
1ri:

.ri
,t l:

ifiÍ
..rl

.,.
ilj,

liii

I

:

,f
ri
lr

I

t.

i
l.

il

t

le
L
,\{

2L

:.,r

rií

i:iI:

ANTA BARBARAh

EITURA MUNICIPAL

MUNICIPAL DENOVA SANTA B

CIR
RG n" 2,254.409-B SSP/PR,

I'
ri;l 

'
rili
Fir,
lll,

'I)n
{i

lt!i
t';

,t[

ÁRBAR.\,usú d -rl.

ir 
i!1,

olve,

'. it'
, tr..:

ffi
,J

:i.'
.t:

n0

;I
t.I'lili
I

em co 0

,it

fla'_t,. d Comissao rr**rni, de LicitaçEo, .o*postu pulorjseguintes

t

'Alt
nleD

:t
u ü'ühtoon.. de souza -
deflÚreu Gopgalves- CI

G n" 27,006,903-3 ssp/pR['

'i

l!

.>
.;»
':t

l,)

P

ente

Fib no 10.407,423 -5 SSPiPR,
iE -CIRô'n" 631.554,439-87 SSP/PR

üg'iie.los:e Rgzende - CI RG no 9,170,714-4 SSp/pR,
iISUplente

:''
omnr'R

"l 
u

cr,en
i: :

,! rí

de - CI RG rf 030.272.149-50 SSp/pR,

tr4,l+1nuro

sriii\ente

It[hitro

,riio.rqlüÊ Gomes - cr RG
I;r1mle.|.àiUlme B tgnardl

,: .l i .ri

.t'
ntrqÍi

ilí
ti' .tt{'
.lí

t:r,.'t.
t'
.Í

.t
I

i'
I

,!itl zl - §§ta portaria ertÍa em vigor nesta data, revogadas as {iiloqff§.s .,

!,

I il

2,012,ôiB
...Í
.!'

'4

.t

tr

t(

N §anllqAtu

al

no22,2, Centro, f $.3266.1

tlt

lt

.t
J
ú.
r:

T
t:

.:.t

ü.
I

h
í
l

t. .

I

-6..f rio

22}8 - 86,250-000 - Nova S

ii I

rl' ".! .'
i ; rt
r .'

'I
.'t 'l
;,,f.

ri{:1

wÉí
:lt.

,'B
Mo.rarcRüa frcdo B

t..
I

F

J
-Iirry***t'" - Slt€ * lvryw, t'tsb.pr, s.oy. br

aqla

t:

'l

:l' i

tl

.i,,

'T
;,l.
Ír,,
.3r
.Í.r

r:.

peneNÁ

t

'i1.1"ll'
'.Íi

'!i t'

,I.

.,i

i l:

,

t.

'1, ..::.- ' -

.l

,t'

I,

!:

.l

tl

I
I

I

I

i

.ri
;l
;l'



PREFEITURA iilUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ 22

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

Nova Santa Bárbara, 1910312014

Pregoeiro
Portaria 05612011

b
60

e

àe

Â

Rua Walfredo B ittencoun de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - g6.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnails - licita il nsb r 0v.br - rr u u.nsb.Dr.qov.br

Ávtso DE LIC|TAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 1812014

processo Administrativo n." 025t2014

objeto: Aquisição de veícuros zero km (microônibus e van),para a Secretaria Municipal de Saúde.

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos
08t04t2014.

lnicio do Pregão: Dia 08/04t2014,às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ 41S.0OO,OO (quatrocentos e quinze mil
reais).

lnformações complementares: poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura A/lunicipat de Nova sanÍa Bárbara, srto â
Rua walfredo Bittencourt de hrloraes, 222, pelo rone: qá-3za6-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Eduardo tlonkn"rde Souza

§) ü



2-3

Assessor Juridico

Ref. Pregáo Presencial a" Lgl2or4 - Aquisiçáo de veÍcuros zero km(microônibus e van), para a Secretaria Municipal de Saúde.

O presente processo, o Edital convocatório, bem como aminuta do contrato atende às exigências da Lei Federal n" 10.520, d.e17lOTl2OO2, Lei Federal n. g.66ã, d,e 2tlO6l|gg3, Reputticaaa em
0610711994, Decreto Federar n' 3.ss5 de osloel2ooô, »àcreto Federal
no 3.697, de 2l lL2l2OOO e demais legislaçÕes pertinentes.

Nova Santa Bárbara pR, 19/03/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

lEo[es A raújo
Ad

oAB/
ado
34.843
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL
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EDITAL oe pREcÃo pRESENctAL No 18/2014_ sRpprocesso Administrativo n." O2SI2O1 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE NoVA SANTA BÁRBARA

Absrtura: Dia08l04t2Q14, às í4:OO horas.

Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia OBtO4t2O14.

A Prefeitura Municipar de Nova santa Bárbara, através do pregoeiro, designado pera
Portaria no 05612011, do senhor prefeito Municipar, torna púbrico que rearizará ricitação, na
modalidade Pregão presenciar, do tipo Menor preço, por item, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGrsrRo oE pREÇos para eventuar aquisição dos itens
relacionados no ANEXO l: aquisição de veículos zero km (microônibus e van), para asecretaria Municipal de saúde, em conformidade com as Leis N. í0.520/02, N. g.666 de
?11061_91 

e suas alterações posteriores, oecreto Fedêrar No 3.s5s/00, Decreto Municipar no
041t2009 do dia 04/09/2009.

esrpoo oo panrlrÁ

A sessão pública do Pregão presencial será realizada no dia ogto4t2o14, às í4:00 horas,
no prédio da câmara Municipal de Nova santa Bárbara, à Rua Antonio Rosa de Almeida n"
130, Bairro centro, Nova santa Bárbara - pR, e será conduzida pelo pregoeiro e sua equipe
de apoio.

Rua Walfredo Bi ttencourt de Moraes no 222. Centro. I 41. 3266.8100. E - g6.250-000

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFETTURA MUNtCtpAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA , no Departamento de Licitações, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222

Centro, Nova Santa Bárbara Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das .13:00 às'17:00 horas, de segunda a sextaJeira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda peto email
licitacao@nsb. pr.aov. br ou através do site q444w. nsb. pr.oov br

Os esclarecimentos de dúvidas a respeito deste Edi tal de Pregão Presencial deverão ser
efetuados mediante solicitação por escrito, no Departamento de Licitações, sito à Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Estado do paraná, das
08:00 às 12:00 e das í3:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo email
licitacao@nsb pr.qov. br

Não serão admitidas nesta licitação: empresas suspensas ou impedidas de licitar com a
Administração Pública Federar, Estaduar ou Municipar, as empresas que estiverem em
regime de falência, bem como os consórcios de empresas (quarquer que seja sua forma de
constituição). Somente poderão participar desta licitação, firmas nacionais, individualmente
cadastradas ou não, com o ramo de atividade compatíver com o objeto do presente editar,
não sendo admitido consórcio

gov.br - rvNova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or u,rv.nsb.Dr.qov.br

1. DO OBJETO
1.1. constitui objeto desta ticitaÇão o REGlsrRo DE pREços, para eventuat aquisição de
veículos zero km (microônibus e van), para a secretaria Municipar de saúde, aonforr"
especificado no ANEXO l, que integra o presente Edital.
1.2. o Município de Nova santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licrtantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXo l, podendo alé realizar

I

&



PREFEITURA IúUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA 25

licitação específica para aquisição de um ou de mars itens, hipótese em que, em iguardade
de condições, o beneficiário do registro terá preíerência, nos termos do art. 15, s 40, da Lei
no 8.666i93 e suas posteriores alterações.

esrrOO oO pmAl.rÁ

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRtA
2.1

4, DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.í. o envelope No 01 - pRoposrA DE pREços e o enverope No 02 - HABTLITAçÃo,
deverão ser entregues racrados, no setor de Licitações da prefeitura Municipar de ttova
santa Bárbara, sito a Rua waríredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às'r3:30, do dia 0g/04/2014, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres:

o
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaçáomentária:

3. DAS TMPUGNAçôES AO EDTTAL
3.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, quarquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão Presencial.
3 1 .1. caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
3.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.

OOTAÇOES

Exercício da
SA SA

Conta da Fonte de recursoI
014 2380 07 001. 1 0.301.03402-026 0
014 2390 07 001 10.301 03402-026 303
014 2400 07.001. 1 0.301.03402-026 501

ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 18/2014

ENVELOPE NO O,I - P
RAZÃO SOCIAL i CN

ROPOSTA DE PREçOS
PJ

RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 18/2014

ENVELOPE NO 02 - HABtLtTAÇAO

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-ma

222, Centro, G 43. 3266.8 100, X - 86.250-000
v.br - www.nsbil - licitacao nsb t' r ov.br

4.2. Não 
""rá 

r""ito'", orrtqr"r hipót"""., p".ti"io"cão d" ri"it"nt" retrrd"tário.
considerado este, aouele qug apreseltar os envelopes após o ho;;;;;;;Éido
qara a entreqa dos m orotocolo da Prefeiiura M. de
Noya Santa Bárbara.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. o representante do licitante deverá apresentar, na sessão pública, os documentos
necessários para a Íormulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

programátlca
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5'1 1. caso seja designado otrtro representante, este deverá estar devidamente habilitadopor meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DEcREDENGIAMENTo com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utirizado omodelo do ANEXO X.
5"í'1 'l' Na hipótese do item s.'r ou s.1.1, o representante deverá apresentar contratosocial original ou cópie eutenticade da empresa representada.
5.í.'t.2. crlo o Licitantê tênha preenchido os requisiios dos sub-itens anteriores não haveránecessidade de apresentar cópia do contrato sociar no enverope de Habiritação.
5 2. No ato da Sessão Pública, o representante do llcitante deverá identificar-se mediante aapresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para quepossibilite a conÍerêncía dos dados com os documentos informados no documento decredenciamento.
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
5 4 somente participará da fase de rances verbais e demais atos rerativos a este pregão
Presencial, o representante legar do ricitante devidamente credenciado.
5.5. Seráo desconsiderados os documentos de credenciamento inseridos nos enveropes de
PROPOSTA e/ou HABtL|TAÇÃO.
5'6 os licitantes deverão decrarar que estâo em situação regurar perante as F"zendasÀ
Nacionar, Estaduar e Municipar, com a seguridaoe sotiat (|NSS e FGTS), bem comoatendem às exigências do editar quanto à habiritação jurídica, quarificaçáo técnica eeconômico-íinanceira, conforme o modelo do ANEXO Xl.
5 T Declaração de Preno atendimento aos requisitos de habiritação, conforme o modekANExo v. ffiH:","oJl;;:il:: habiritação, conrorme o mooero oo À

aus
tm

Preooetro,
5 9 Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será apricado oque dispõe a Lei Complementar Federal 12312006.
5.9.1. caso o licitante queira se varer do regime drferenciado disposto na Lei comprementar
Federal de no 123/2006, deverá apresentar na sessão de ricitação certidão simprificada daJunta comerciar conforme a rnstrução Normativa de no 103/2007 do Dàpartamento
Nacional de Registro do comércio, arém de firmar decraração coníorme modero a serfornecido pela Prefeitura, comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte.
(modelo ANEXO Vt).
510. Não será permitida a participação dâ empresa no certame licitatório no caso denão existir representante credenciado pera mesma, presentê no dia e hora designado
para a Sessão pública do pregão presencial.

6. DA PROPOSTA
6.1 . Nos anexos deste Editar, contém a reração detarhada do objeto da ricitação (Anexo r), oarquivo digitat de proposta (Anexo il), o programa de preenchimãnto oe propós1â 1Àneio rrrye as instruções para preenchimento de piopósta (Aneio lV):

I- o aquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em cD-R ou pEN-DRlvE,
preenchido pelo programa de preenchimenio de proposiá (Anexo ilr), contórr"lnrírio",
:ol!1T^19 (Anexo tV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE Oí _PROPOSTA, com as mesmas inforúações constántes Àã pioposta impressa;

ú
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ll - A proposta deverá ser .impressa..em 01 (uma) via, preenchida pelo programa depreenchimento de proposta (Anexo ilr), conforme iástruçoôs contidas'ro 1Ãn"io üy 
",obrigatoriamente, entregue dentro do ÉNvelope or -- pnoposrA, coÀ .i Ã".r".informaçóes constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentiÍicação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF _ CNpJ);
b) Número e modalidade da Licitação,
c) Descrição dos veículos cotados, conÍorme relação detarhada do objeto (Anexo l) e marca.A nâo indicação da MARCA_ dos 

-veicuros imiticará na oesctassific"iil à;;;p;;"",face à ausência de informação suficiente para'classifiiàção da propos-ta;
d) Preço oíertado, unitário e totar, não podendo o varor unitário ob item da proposta
ultrepassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;I Prazo de entrega de no máximo 60 (sessenta) dias, a partir da autorização defornecimento emitido pela prefeitura;
g) Prazos de Garantia (mínimo 12 meses), contados a partir do Termo de Recebimento
DeÍinitivo.
h)Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
i) Data e assinatura do proponente.

lll - a nâo apresentação do arquivo digitar (cD-R ou pEN-DR[VE), se este estiver
incompleto, ou não for possivel efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digitar 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 vírgura. o preço ofertado será sempre o preço finar, nere devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais Íicarão a cargo
da futura contratada;
vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificaçôes exigidas;
Vlll - o arquivo com a proposta de preços estará disponíver no endereço eretrônico
www.nsb.or.qov.br, na guia Licitaçôes/pregôes, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESpropostas que disponibiriza o preenchimento da mesmâ;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE no 01;
X - deverá ser observado quando da eraboração da proposta: prazo de Entrega; Locar
de Entrêga, Do Recebimento; Forma de pagamento e Validade e ou Garantia dos veículos.
A Prefeitura de Nova santa Bárbara se reserya 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 deveráo estar incrusos os encargos sociars e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte,
salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais, estaduais e
íederais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos menc'onados
nas Especiíicaçôes, constantes do ANExo l, necessários ao completo fornecimento dos
veículos, licitados.

6
4

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n.222, Centro, I 43. 3
Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-nrail- lic itacao(ã)nsb. pr.

266.8r00, I
gov.br - wrvw

- 86.2s0-000
.nsb.Dr.gov.br

)?



r: PREFEITURA I\4UNtCtpAL

*;r. NOVA SANTA BARBARA
eSrlDO OO pffinNÁ ,8

7. 0A ApREsENrlçÃo Dos DocuMENTos eARA HABtLtTAçÃo
7.1. No envelope lacrado No z - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionedos para habiritação (item g), originaii ou por quarquer processo de cópia,
autenticada por cartório competenre, ou servidor da Administração, ou pubricado em órgão
da imprensa oíicial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
7 í .1 Quando o certiÍicedo/certidáo for emitido por sistema eretrônico, poderá ser
aprêsentado no original ou êm íotocópia, ma§ sua aceitação fica condlcionada à verificação
da autentjcidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
7 2. Documentos matriz/firiar: os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsáver pero fornecimento com o número do cNpJ e endereço respectivo.
7.2.1. se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
7 '2 2 5e o licitante responsável pelo fornecimento for à Íilial, todos os documentos deverão
estar em nome desta.
7 .3. Prazo de validade dos documentos:
7.3.'1. A documentação exigida deverá ter vatidade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste pregâo presencial.
7.3.2. os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

8. DA HAB|L|TAçÃO
8.1, REGULARIDADE FISCAL:
8.1 .1 . Prova de regularidade:
a) Com a FazendJ Federal (Certidão Conjunta de Débitos Retativos a Tributos Federais e à)
Dívida Ativa da União);
b) com a Fazenda Estaduar (ceÉidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão )
da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) com a Fazenda Municipar (ceÉidão Negativa de Débitos Municipais, expedida
órgão da secretaria da Fazenda Municipar); 

bitos Municipais' expedida por /

d) Com a Seguridade Social - Certidão Negativa de Débito - CND com o tNSS. )
e) com o rundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS) - certiÍicado de Reguraridade )
do FGTS - CRF,

0 comprovante de inscrição no cadastro Nacionar de pessoa Jurídica (cNpJ)7r{

8.2. A prova de reguraridade deve ser integrar, não se admitindo reguraridades parciais ou
regularidade com apenas arguns tributos administrados pelas administrações fazendárias
dos entes ou órgãos indicados.

8.3. QUANTO A REGULARTDADE FTSCAL E TRABALHTST A lLEt 12.440t20t'r1.À8.3'í - ceÉidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabarho, mediante a apresentação de certrdão
negativa, nos termos do Titulo vll-A da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pero
Decreto-Lei ne 5.4S2, de .te de maio de í 943. (NR).

8,4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7" DA CF â
8.4.1 Documento decrarando que o ricitante cumpre o disposto no inciso )üXIl do art. 7. da
constituição da República Federativa do Brasil de 198g, conforme o que disciplina o inciso V
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do art. 27 da Lei n. 9666/1993, acrescido pera Lei n. g.g54, de 27 de outubro de .rg9g,
podendo ser utirizado o modero do ANEXo vir - (Dectaraçao de Trabarho do Menor;.

s.s. oEcLARAçÃo DE rDoNErDoo= f,
S 5 l Documento decrarando que o ricitante não foi decrarado inidôneo para ricitar ouconkatar com o poder púbrico' em quarquer de suas esferas, conforme modero do ANEX.vilt.

8.6. DEcLARAçÀo oE FATos ,rrro,r,uo, )
8 6.'l . Declaração de inexistência de Íato superveniente impeditivo da habiritação, emitidapelo proponente, assinada pero representante regar da empresa, conforme modero noANEXO tx.

8.7. DEcLARAçÃo oe ruÃo ro*.*rrr.o À
8'7 1' Decraração de não parentesco, emitida pero proponente, assinada pero representante
Iegal da empresa, conforme modelo no ANEXO Xll.

9. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO OOS ENVELOPES JULGAMENTO
s ], [o or9' hora e rocar designados, neste editar, seráo recebidos os enveropes pRoposrA
e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.
9 2 No dia, hora e rocar designados neste editar, na presença dos ricitantes e demaispessoas presentes ao ato público, o pregoeiro declarará aberta a sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.
9 3 Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos ricitantes, nos termos do rtem
5 - Do cREDENCIAMENTo, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condiçóes de habiritação, subitem s.6 deste Editar eapós' encaminhará os enveropes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.
9'4 serão abertos primeiramente os enveropes contendo as propostas, ocasião em que seráprocedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estaberecidos neste
instrumento
9.5. A desclassificação da proposta do ricitante importa precrusão do seu direito de participar
da fase de lances verbais.
9 6 Em nenhuma hipótese poderá ser arterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.
9 6.1. serão corrigidos automaticamente pero pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
9.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pero representante regar
presente à Sessão do pregão presencial,
9.6.3 Falta do CNPJ e/ou endereço compreto poderá também ser preenchida peros dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 _ HABILITAÇÃO;
9.6 4. o item relativo a dados bancários do ricitante, não gerarão a sua descrassificação, pois
poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
9.6.5. Havendo divergência entre os varores unitário e totar, prevarecerá o unitário e na
divergência entre o varor unitário por extenso e o varor numérico, prevarecerá o menor.
9.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e coníerência.

6
6
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9 8 caso duaS ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por item, será rearizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
9.9. No curso da sessão, dentre as propostas crassificadas, o autor da oferta de varor maisbaixo.e os das oÍertas com preços até dez por cento superiores àquera poderão fazer rances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
9 10 Não havendo pêro menos três ofertas nas condiçôes definidas no subitem g.9, poderão
o§ autorcr da3 morhor€s propoEta', até o máximo de três, oÍerecer novos rances verbais esucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9'11' os lances deverão ser formurados em varores distintos e decrescentes, inferiores àproposta de menor preço, observada a redução mínima entre os rances de í0 % (dez por
cento), aplicáveis tnclusive em relação ao primeiro.
9 12 A desistência em apresentar rance verbar, quando convocado pero pregoeiro, imprrcaráexclusão do ricitante da etapa de rances verbais e na manutençáo do úrtimo preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
9'13 0 encenamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pero pregoeiro, oslicitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as oÍertas de acordo com oPregão Presenciar apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabiridade do merhor preço
ofertado, comparando-os com os preços estimados pera Administração ou com os preços
praticados no mercado.
9'15. considera-se preço excessivo, para os íins de avariação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
916' Sendo âcejtáver a proposta de Menor preço ofertado, o pregoeiro procederá àabertura do enverope contendo os documentos de "HABrLrrAçÃõ" oo ricitanã qre
apresentou a merhor proposta, para verificaçáo do atendimento das condições de habiritação
ÍiXAdAS NO itEM 7 - DA APRESENTAçÂO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO Eitem 8 - DA HAB|L|TAçÃO, deste Editat.
917 se a oferra não for aceitáver por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.
9'18' obtido preço aceitáver em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 9.'l 7.
9'19 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, veÍiíicando a sua aceitabiridade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classiÍicação, e assim sucessivamente, alé a
apuraÇão de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

9 20' serão inabiritados os ricitantes que não apresentarem a documentação em situação
regurar, coníorme estaberecido no item 7 - DA ApRESETuçÃo oos'oocunrEnros
PARA HAB|L|TAÇÃO e irem 8 _ DA HABtLtTAçÃo, deste Editat
9.21 . o Pregoeiro manterá em seu poder os enveropes No 2 - HABTLTTAÇÃO apresentados
pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após inutirizará os
mesmos.

9'22 Da sessão Púbrica será ravrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pero
Pregoeiro, equipe de apoio e por lodos os licitantes presentes.
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,t0. DA ADJUDtceçÃo e ol xolvror_ocaçÃo.10 Í No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor preço, por
item, desde que atendidas às exigências de habiritaçáo e especificações constantes desteEdital.

102 0 0§eto deste pregão presenciar será adjudicado ao ricitante cuja proposta forconsiderada vencedora.
10 3. Após a declaração dos crassiÍicados e não havendo manifestação dos ricitantes quantoà intenção de interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ricitado eposteriormente, submeterá a homologação do proceiso ao prefeito Municipal.
10'4 No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,será o resultado da ricitação submerido ao preíeito Municipar de Nova santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicação e homologação.

1í. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11'1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá maniÍestar imediata e motivadamentea intençâo de recorrer, quando rhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para aapresentação das razões do recurso, ficando os demais licirantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em iguar número de dias, que começarão a correr do término doprazo do recorrente, sendo-rhes assegurada vista imediata aos autos.
11'2. os recursos interpostos às decisões proferidas pero pregoeiro serão conhecidos nostermos do inciso XVlr, do art. 4" da Lei n" 10.520, de 17to7t2oo2, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoradas na sede administrativa daPreÍeitura, em horárro comercial.
11 3 os recursos serão recebidos pera comissão de pregão, o quar poderá reconsiderar ounáo sua decisão em 24 (vinte e quatro) horas e encamiÃhá-ros devidamente informados àautoridâde competente, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.
1 1 .3.1. o acolhimento dos recursos importará à invaridação apenas dos atos insuscetívers
de aproveitamento.
1'1 4. Da aplicação das penaridades previstas neste Editar e na minuta da Ata de Registro dePreços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimaçãJ.

12 1 Após a homorosação.J':if,[t:]:ffil"t"tli:::ção do objeto pera autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e àos fornecedorás correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de preços (ANExo Xm) pera preÍeitura e peros
classificados do certame, ficando vedada à transfàrência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.

122 Para a assinatura da Ata de Registro de preços, é necessário a empresa terparticipado do certame ricitatório, ter sido crassificada e ter apresentado sua proposta
final' como ato concreto, tendo em vista a rearizaçáo de pregão presenciar. Em caso de não
atendimento ou recusa em fazê-ro, da primeira corocada, íica facurtado a prefeitura convocar
os demais ricitantes na ordem de crassiíicação, desde que ao mesmo preço e condiçõesda primeira colocada, sendo o fornecimento dos veiclros nas condiçôes previstas neste
edital e seus anexos.
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í 2 3 A êfetivaçáo da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata deRegistro de Preço ou pero simpres recebimento pero fornecedor da Nota de Empenho
emitida pela Preíeitura.

'12.4. o fornecedor têrá seu ÍêgiBtro cancerado quando descumprir as condiçóes da Ata deReglrtro de Preçor, não retirar a nota de empenho no prazo estipurado ou não reduzir opr3ço rôgistrado quando asgc se tornar superior aqueles piaticados no mercado.
12 5 os preços reracionados na Ata de Registio de preços poderão sofrer arteraçÕes,
obedecidas às disposigões contidas no Art" 65 da Lei g.666/93, em decorrência de eventuarredução daqueres praticados no mercado, ou de fato que ereve o custo dos bensregistrados.

12.6. No caso de soricitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma crara, por intermédio de pranirhas de custo, a composição do novopreço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a prefeitura adotará, além de amprapesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantir, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

12.7. sendo julgada procedente a revisáo, será mantido o mesmo percentuar diferenciar
entre os preÇos de mercado e os propostos pero ricitante à época da rearização deste
certame Iicitatório.

12.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divurgada em até 1s(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o Íornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

13. DA VIGÊNCIA
13 1. o prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 06 (seis) meses, a contar
da assinatura do mesmo, com varidade e eficácia regar após a publicação do seu extíato no
Diário OÍicial do Município de Nova Santa Bárbara.

Í4. OAS OBRIGAçÕES DA AOJUDICATÁRIA
14.1. A Adjudicatária obrigar-se-á a:
14 1'l Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçoes
descritas no Termo de Referência - ANEXO r, bem como no prazo estabelecido equantitativo solicitado pera prefeitura, responsabirizando-se intêiramente pera entrega
inadequada;
14.1.2. Manter-se regurar (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda
a vigência da Ata de RegisÍo de preços;
'14 í 3 Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhrstas, previdenciários, íiscais e comerciais, decorrentes da
aquisição do objeto;
14.14. o(s) veícuro(s) será(ão) devorvido(s) na hipótese de apresenta(em) irreguraridades,
náo corresponde(em) às especiíicações da Ata de Registro de preços ou esta4em) fora dos
padrôes determinados, devendo ser substituído(s) pera empresa detentora da Ata no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da notificação, sob pena de apricação das

&
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penalidades previstas no item 23 deste Edital ou das penaridades previstas na cráusuta
décima quinta da minuta da Ata de Registro de preços.

í5. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
15 1 A Ata de Registro de preços poderá ser cancerada pera Administração
Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pela Prefeitura, quando caracterizado o interesse público.

'15 2 o Proponente terá o seu registro de preços cancerado na Ata, por intermédio deprocesso administrativo especíÍico, assegurado o contraditório e a ampra defesa:
A pedido quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casosfortuitos ou de Íorça maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüíver em função da erevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

15.3. A solicitação dos fornecedores para canceramento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, íacurtada à Administração a apricação das
penalidades previstas no item 22, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa da Prefeitura, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habiritação ou quarificação técnica exigida no processo
licitatório;
- por razôes de interesse público, devidamente motivado e justificado;
- náo cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no pra.o erúb"r"cido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de preços;
- caracterizada quarquer hipótese de inexecução totar ou parciar das condiçóes
estabelecidas nesta Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes;

15 4 4 comunicação do canceramento 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 registro de preÇos.

í6. OO CONTRATO
16.1. será dispensada a cerebração do contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no g.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:

33

a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de preços;

c) as Notas de Empenho e;
d) a Ata de Registro de preços.

16.2. se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
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19. DO LOCAL DE ENTREGA
19 1 A entrega deverá ser feita na sede da prefeitura Municipar (Departamento decompras), rocarizado na Rua warfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova santa Bárbara -Paraná, em horário comerciar de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descargainclusos no valor da mercadoria, ficando a prefeitura isenta de quaisquer responsabiridades.

20. DO RECEBIMENTO
20.1 .1 . Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso I, arínea .a,,, da Lei Federar g.666/93;
20 1.2- Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso [, arínea ,,b,,, do dispositivo regar
supracitado.
20 2. E ressalvada a preíeitura a devoruçáo dos veÍcuros, se estes não estiverem dentro dasespecificações exigidas na ricitação conforme especiíicações neste pregão presenciar emespecial o seu ANEXo r; bem como do prazo de varidadL da mercadoria estaberecida nos
termos do edital, arcando o fornecedor com os custos da devolução.
20.3. A assinatura do canhoto da nota fiscar ou protocoro em outros documentos indica tãosomente o recebimento da mesma pera prefeitura, sendo sua confirmação definitiva

&,
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licitante, observada a ordem de crassiíicação, para substituí-ra em iguar prazo e nas mesmascondições propostas, incrusíve quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo daaplicação das sançóes cabíveis previstas nestá Edital.

IY. DAS CONOICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
]1 t nlr) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:'t7 1 1 Fornec.r veÍcuroc de boa quaridad", ronrorr. .oàdo em sua proposta de preços, apartir de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
17. í.2. Os veículos cotados devem ser novos (zero km) e de qualidade;
17 1 '3 

-. 
Assumir inteira responsabiridade peia entrega que efetuar, de acordo com asespecificaçóes constantes do presente Editar e Anexos, bem como da respectiva proposta,obedecendo ao código de Defesa do consumidor quanto às condiçôes dos veícurosentregues,

17'l 4 Efetuar a troca imediara dos veícuros entregues, objeto desta ricitação, que estiverÍora das especificações contidas na proposta, o, 
"i, 

qr" se veriÍicarem vÍcios, deíeitos ouinconeções, sem qualquer ônus para a adquirente.
17.2. O licitante vencedor ficará obrigado a:
17 2'l Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes deste Editar;17.2'2 Nâo contretar servidor pertencente ao quadro dá prefeitura, durante a execução doobjeto contratado;
17 2 3 Não veicurar pubricidade acerca do objeto deste pregão presenciar, sarvo se houverprévia autorização da Administração da prefeiiura.

18, DO PRAZO DE ENTREGA
18 1 0 prazo de entrega será de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir daretirada da Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. caso a entreganão se.ia efetivada neste prazo, será imediatamente soricitada à entrela para o próximo
fornecedor classiíicado, cabendo ao ricitante inadimprente as sanções previstas na regisraçãoe neste edital.
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condicionada à conferência dos dados relacionados na nota Íiscal dos veículos, relatórios ououtros documentos que se Íizerem necessários.

21. DO PAGAMENTO
21'1 Ém até 30 (trinta) dia§ após a entrega mediante apresentação da nota Íiscar
acompanhada da certidão Nêgativa de Débitos junto ao INSS e ceruficaáo de Reguraridade
de Situaçâo junto ao FGTS.
21 2 oeverá constar da nota Íiscar o nome do banco, agência e o N" da conta bancáriaÍeceptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.
21'3' A Prefeitura poderá deduzir do montante , p"g* o, varores correspondentes a murtas,
indenizaçÕes, encargos, tributos, etc, devidas pera ricitante vencedora, previstos em rei ounos termos deste pregão presencial.
21 4. Nenhum pagamento será efetuado ao crassificado enquanto pendente de riquidação
qualquer obrigação frnanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
coÍreção monetária.
21'5. A Detentora da Ata deverá apresentar quando do pagamento, certidão Negativa doINSS, Certidão Negativa de FGTS, atuarizadas, podendo ser permitida apresentação de
cópia autenticada ou via internet.

22.1 0 vator totar estimado r.r" ".,"'i,3,30:ât?ã o" R$ 415.ooo,oo (quarrocentos equinze mil reais), conforme Anexo l- Termo de Referência, podendo ser aditado de
acordo com o previsto no Art. 65 da lei g.666/93.

23. DAS SANçOES ADMtNTSTRATTVAS
23. 1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, íorem os Lo corocados de cada item e não assinarem a Ata deRegistro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem decraração farsa ou cometerem fraude fiscar, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos regais, soÍrer as seguintes sanções, a
critério da Administração, isorada ou cumuratrvamente, iem preiuízo da reparação dos danos
causados à Administraçâo da prefeitura Municipar de Nova santa Bárbara pero infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluÍda a íase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do varor estimado da contratação, apricada nas hipóteses
de inexecução lotal ou parcial das obrigações assumidas.
V - suspensão temporária do direito de ricitar ou de contratar com a Administração púbrica,
pelo prazo de até os (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes dapunição ou, ainda, até que seja promovida a reabiritação perante a Autoridade que apricou apenalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para ricitar ou contratar com a Administração púbrica.
23.2. A aplicação das penaridades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.
23.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
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23.4. O descumprimenlo total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor nomomento da execução da Ata de Registro de preços, iem justificativa aceita pero órgão ouentidade usuária, resguardados os procedimentôs regais pertinentes, poderá acarrelar,isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobr€ o varor estimado total do contrato, em caso derecusa do 'l.o colocado de cada item €m assinar a Ata de Registro de preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgura três por cento) por dia de fornecimento incompreto ou ematraso, até o máximo de .10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado dacontrataçá., além do desconto do varor correspondente ao fornecimento não rearizado pera
detentora da Atâ, recorhrda no prazo máximo de í 5 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oÍicialmente;
lV - suspensáo temporária do direito de participar de ricitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
23 5 Em qualquer hipótese de apricação de penaridades será assegurado ao fornecedor ocontraditório e ampla defesa.
23'6' A aplicaÇão das sanções previstas nesre Editar não excrui a possibiridade de apricação
de outras, previstâs em Lei, incrusive responsabirização do fornecedor por eventuais perdas
e danos causados à Administração.

24. OAS OBRTcAçoEs DO ORcÃo cERENCTAOOR
24.1. Cabetá ao Orgáo Gerenciador:
24 1 1 - quando necessário, permitir o rivre acesso dos Íuncionários da Detentora da Ata às
dependências da PreÍeitura, para a entrega do objeto reíerente ao pregão presenciar;
24-1 2. 'prestar as inÍormações e os escrarecimentos, atinentes aos objetos, que venham a
ser solicitados pela Detentora da Ata;
24.1.3. - aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos veícuros,
apresentado pela licitante vencedora;
24 1'4 - rejeitar os veícuros, entregue equivocadamente ou em desacordo com as
orientações passadas pela Orgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO L
24 1.5. - soricitar que sejam substituídos os veÍcuros, que não atender às especificações
constantes no ANEXO I.

25. DAS DtSPOStçÕEs FtNAtS
25.1 Nenhuma indenização será devida aos ricitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente pregão presencial.
25.2 Recomendam-se aos ricitantes que estejam no locar indicado no preâmburo desteedital, para a entrega dos enveropes e sessão púbrica do pregão presenciar com
antecedência de i S (quinze) minutos do horário previsto.
25 3 E obrigatória a presença do ricitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
25 4. Na contagem dos prazos estaberecidos neste Editar, excruir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explacitamente disposto em contrário.
25 5' só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.

&rj
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25 6 Para agirização dos trabarhos, não interferindo no jurgamento das propostas, oslicitantes íarão constar em sua documentação: 
"no"oço, 

número de fax e terefone, bemcomo o nome da pessoa indicada para contatos.
25'7 No interêsse do Município, e sem que caiba às participantes quarquer recramação ouindenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condiçõês do Editar, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 2í da Lei8 666/93.

26. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
26 1. ANEXO I-Termo de Reíerência;

?9 ? ll.tEx9 tr-Arquivo digitat de pÍoposta;

19 9 lil:59 t]t.-.prosramJde preenci.rimento de proposta;
26.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento Oa prápoiia;
26 5 ANExo V- Moder'o de Deciaração tpreno 

"teÃài,iã-nià 
aos reqursitos de habiritação);

26 6' ANEXO Vr - Modero de Decraração comprobatória de enquadramento comomicroempresa ou empresa de pequeno porte
26 7 ANEXO V',- Modero de Decraração Quanto ao cumprimento às Normas Rerativas aoTrabalho do Menor;
26.8. ANEXO VII - Modelo de Declaração de ldoneidade;
26.9. ANEXO tX - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
26.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
26' 1 1 ' ANEXO xr - Modero de Decraração de Reguraridade Fiscar e Demais obrigações
Habilitatórias,

26.12. ANEXO Xll - Modelo Declaraçâo de Não parentesco.
26.13. ANEXO XIlt - Modelo de Ata áe Registro d. pr;;;;.

27. Fica ereito o foro da comarca de são Jerônimo da serra - pr., com renúncia de quarquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.

Nova Santa Bárbara, 19t03t2}14

&

Eduardo ,on,#", de Souza
Pregoeiro

Portaria n' 05612011

h. -[-
_mMü\-

Marta Luciaf Silvestre Rezende
Secretária Municipal de Saúde
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pnecÃo pREsENctAL No 18/2014

A[ilEXO I

TERMo oe nEreRÊtcra

í, Do ObJeto e Valor Máximo

1'1 A.presente riciteçáo tem por objeto o RegistÍo de preços para eventuar aquisição deveiculog zero km (microônibus e van), para a secretaria Municipar de Saúdà, 
"onforr"especiÍicaçÕes e guantitativos abaixo relacionados.

1'2 o valor máximo grobar é de - R$ 41s.ooo,oo (euatrocentos e euinze Mir Reais).

eseecrHcaçoES DOS PRODUTOS / pREçO ESTTMADO:

15

LOTE: '1 - Lote 00í

U n
Item anti dQuigo

o
prod

e rvi
1 5876

ERO KM - Capacidade: 32
lugares, poltronas reclináveis,

rredoÍ central para
passagetros, uma porta dianteira
o lado direito, poltrona para
otorista com deslocamento

ateral, cinto de segurança
bdominal para todas as

poltronas, cinto de segurança 03
ontos para o motorista, tomada
e ar no teto com saida de
mergência acoplada. vidro vigia
a traseira, cortina nas janelas,

porta pacote interno, iluminaÇáo
rnterna com lâmpadas
uorescentês, motor com

mínimo de 165 CV. 550 N I\I a
2 200 RPM euro V, tnjeção
eletrônica, câmbio com 05
(cinco) marchas a frente e 0.1
(uma) a ré, direção hidráulica,

cógraío digital, suspensão
dianteira interligada por mola
parabólica e amortecedores

lescópico de dupla ação,
suspensão traseira interligada
por molas semi elípticas e
amortecedores telescópicos de
dupla ação. Pneus: 215/75
R17,5. Sistema de freio: a ar
com sastema ABS, ca

E CULO MICRO NIBUS

pacidade

'í,00 UN 255.000,00 255 000,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail _

. Centro. I 43. 3266.8 I 00. >l - 86.250-000
v.br - lvrvw.nsblic itacaoti'insb.or o f v.br #

do produto/serviço
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mínimo í 50 (cento e cinquenta)
litros. distância entre eixos de no
mÍnimo 4.800 mm, comprimento

o tanque combustivel de no

al de no mínimo 9.040 mm,
largura externa de no mínimo
2.360 mm, altura externa de no
mínimo 2.995 mm, altura inteÍna
e no mínimo 1.954 mm e ar

condicionado, garantia mínima
e 12 (doze) meses

d

877 CULO VAN ZERO KM.
apacidade de 20 (vinte)

lugares, mais um lugar,
oltronas reclináveis, motor com
o mínimo 146 CV, 33,6 KGFM,
âmbio com 06 (seis) marchas a
rente e 01 (uma) a ré, direção
idráulica, traÇão traseira,

suspensáo dianteira
independente com conjunto de
molas transversais parabólicas
com amortecedores hidráulicos
com duplo efeito e barra
estabilizadora, suspensão

aseira rígida com molas
parabólicas com amortecedores
hidráulicos de duplo efeito e
barra estabilizadora, capacidade
do tanque de combustível de no
mínimo 75 litros. pneus 1g5/75
R16, sistema de freio ABS, ar
condicionado, garantia de
mínima 12 (doze

E

)meses

'1,00 UN í 60.000,00 í 60.000,00

OTAL
15.000,00

2. DO PRAZO DE ENTREGA
2.1 . o prazo de entrega será de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir da retirada
da Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega não seja
efetivada neste prazo, será rmediatamente soricitada à entrega para o próximo fornecedor
classificado, cabendo ao ricitante inadimprente as sanções previstas na legislação e neste
edital.

3. DO LOCAL DE ENTREGA
3.'1. A entrega deverá ser feita na sede da prefeitura Municipar (Departamento de compras),
localizado na Rua warfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova santa Bárbara - paraná, em
horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no
valor da mercadoria, ficando a prefeitura isenta de quaisquer responsabiridades.

4. TNFORMAçÕES ADtCtONAtS
4 1 Do prazo, recebimento, íorma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação

l6
Rua Walfredo Binen
Nova Santa Bárbara,

court de Moraes no 222, Centro, I 41.3266.8t00, E - 86.250_000
Paraná - E - E-mail - licita nsb I ov. br - rvwrv.nsb.pr.sov.br w
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DO PÂRÂNÁ

ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO í8/2014. SRP

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra_se com o nome:
PP18/2014_ANEXO2_ARQU|VO DTG|TAL DE pROpOSTA.est

Rua Walfredo Bittcncorrrl de Moraes no 222, Centro, S 43.3266.8100, E - 86.250-000

17

Nova Santa Bárbarir. I)rrrlnh - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - rvrvu,.nsb.or. br #
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA IúUNICIPAL

es rnDo oo plnlruÁ

ANEXO ilt

EotrAL oe pnEcÃo pRESENctAL No íB/20í4 - sRp

ANEXO III _ PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

9. [gqqn',9 Oq preenchimento de proposta encontra_se com o nome:
ANExo3_pRoGRAMA DE pneerucirtuetro oe pnoÉosrA.exe

41

18

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 2
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail

22, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
- I icitacaot@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.br &
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{.tl NOVA Salrlin BARBARAl:- -z- 
esrloo oo paaaruÁ

AN EXO IV

EDITAL oe pnecÃo pREsENctAL No í8/20í4 - sRp

ANExo tv _ rrusrnuçôes eARA eREENcHtMENTo DE pRoposrA

Para agilizar as Entregat dG propoctaE pglos fornec€dores foi desenvolvido um executável
para a digitação das mesmas.

Você receberá um executáver com o nome ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHTMENTO
DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome
PPI 8/201 4_ANEXO2_ARQUtVO Dtc|TAL DE pROpOSTA.est

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (pEN
DRIVE ou cD) e corocado no Enverope il o mesmo arquivo pp,rg/20í4_ANExo2_AReurvo
DlGlrAL DE PRoposrA.esr. primeiramente copie os dois arqurvos para seu computador.
Abra o arquivo ANExo3-pRocRAMA DE PREENCHTMENTO oE pRoposrA.exe.
Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a íigura abaixo

Clique no botão -]

19

§ôi!

Lor.s I 
ftóddos/Sdyço. i

EquiL.E sistanõ - m.€qJiJüE.m.tÍ

l

Qwt., 3] de leeio de ZO0€

,i; úr riiio de p.oportà

BT

Itrra \\ alliedo BiuelcoLrn de Moraes n 222-C
N(r\ it \ântil Bárbara. I,araná - E - E-mail _ lici

0. E - 86.250-000

&
entro, I43.l
tacao/1l,rnsb.rrr.

2ó6.8 l0
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.@ PREFEITURAMUNICIPAL

lf#i NovA sÀúia BARBARA.-i' Li- ESTADO OO pnnglÁ

E rocarize o arquivo ppÍ8/20í4-ANEXo2_ARQUTVO DrcrrAL DE pROposrA.esr.
serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

/t3

Clique no botao ê
Vai abrir a janela:

Dados do lornecedor

ÉMPAÉ5A TESTE
,^ fÍsijà (âluíúcô

NüÍÊo'

lrã-
Cilôd.'

ilBrPoFÂ

UT. CEP
ISPIÂTiADA

E.lnal

]resrssrs- 39.9399.S933

lF! l862mooo

Celuld

39.S9..99SSicd'p,ô@.í"píâ'.r€dâ "ü'.t
OIPJ ' tlt3aiÉ Eddrd tru.riç5o Mttúi,.I
e gr $r/sÉ$G'- Iffi€ 

- 
pmEar:

'l.ee

Foié Cortd.. le$@,sea

8 P8Ér
IJF Ccírà

lPBl f x.lr- 3r/0r/2000

Clique no botão

[I ror,"

Li BepÍesentênte

Abrirá a janela

20

001 UNlc8
302rn8

ê ooaor oo 1'-"'a.
grtô, 30 de l4no d! 2@8 Eqaleo s*atrâ - wyf.i.aud;.(si, h

gt
§ s";

Nr br.çÍo
f---ffil5

Lolôs proddôs/Se,vrÇosl

€Ecícb l'iod*àde
2G lP,oc!..o{rá-

á furiBâd de Propo3ta trtra

íi 0.dor do ForôcrêdoÍ x

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 2
Novâ Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail

22. Centro. I 4

- lic itacaorilnsb
3. 3266.8 t0
.pr.qov.br -

0. E - 86.250-000
u,rvrv.nsb.Dr.gov.br &

AVEFASIL

Preencha os campos, rembrando que os campos com (-) são de preenchimento obrigatório.
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lr*l: NOVA SANTA BARBARAr-. EStIDO OO pan.qruÁ

A4

P reencha os dados, nâo esquecendo que os campos (-) são obrigatórios. Depois feche este
formulário e Íeche tembém o formulário de dados do fornecedor
Clique na aba

Produtos/Serviços:

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

Para imprimir a proposta, clique no botão: §í lmprimir proposta

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

fil Qravar proposta

2),

tI r.,r,",

AG

I

I*l lB62ommo

8dÍú gdd..

iCd.dr Íd

loréSdros
999 999 99S-S3

93.3999.9339S

Xúnao

Frr-
UF' CEP

CPF.

g E
ti Rêprê!€ntantê

0tde Unil

256.00@ Fàhc. l
m.oooo@!![

@ ooa- aot*..oao lI s*
qEtà, 3l dê.1&''o dê Z0@

)
20!s

3S,0000

Eqjdd s*arô. - eúv,!+ítãt.m.b.

ll| Lidàç6o

T-@r5

],M) PA.B

] ]IN UN
2S.mm
15.00m

Ediàdâ

Lda Roúr6/Sàvtês i

Exqcícb MôdJdàdà

m2 sEÊvlço DE ÍÂ0 DE 0BBA NA vlaTUBÂ Do mnl

mr vaLwú281507131
2S.0Í100

15.0000

I a o,*',"*"

<i fmlrt& de P.oporta
tr x

I(ul \\'u
N(l\ a SA

lllcdo tsiucncourl de Moraes n.i22,
ntl Bárbala. Paraná - E - E-mail - |

Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
lcrt nsb T ov.br - rvrvn,.nsb r v.br &

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

lssssss

,oq"'ô,l-;oê""s"iro'rc.o,re-....... -.....'.-..-..'.......----.-..-



.*: PREFEITURAMUNICIPAL

l'.t, NOVA SANTA BARBARA
-,r '-" r. tsrpoo oo plRlttÁ é5

O arquivo Íoi gerado com sucesso!

aferuçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:
..PP18/2014-ANEXO2-ARQUIVo 

DIGITAL DE PRoPoSTA.est,,) em um cD oU PEN
0RlvE, o qual será apresentado no ENVELOpE [ - pRoposrA. euarquer dúvida, entrar
em contato com o Depto de Licitaçóes da prefertura Municipar de Nova santa Bárbara/pr -
Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail licitacao@nsb.or.qov.br

22

Proportô grôvadô em Ct\proposlô,esl !ll

l-"ôÊ*-j

v
I

Centro, El 43. 3266.81 00, E - 86.250-000
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lic itacao@nsb.or ov.br - rvrvw.nsb.nr. v.br &
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,** PREFSTURAMUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA d6

ANEXO V

oecuuçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeutstros DE HAB|LtTAÇÃo

Prezados Senhores..

in scrito no CNPJ
seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no e do CPF
declara que "Atende plenamente', aos requisitos de Habilitação,conforme exig jdo pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de jutho de2002

Local e data,

Assinatura
Empresa
Reprssentante Legel
Cargo
RG

CPF

23

esrloo oo plRauÁ

ua Walfredo Bittenc.rrrrl de Moraes no 222
ova Santa Bárbara. I,rrr.rrná - tr - E-mail _

FAFEL TIMBRAOO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fore do envelope)

00, 8 - 86.2s0
- rvww.nsb.or.g

-000
ov.br &
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1,f,1. NOVA SANTA BARBARA
-:': '-'r=. 

esrpoo oo penaruÁ ^7

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

ANEXovr

OECLARAçÃO COITIPROAITÓRIA DE ENQUAORAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

pregão presencial No I g/2014 - SRp

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei comprementar no 123, de 14 de dezembro de

........, esta enquadrada na categoria...... .....(pequeno porte
ou Microempresa), bem como não está incruída nas hipóteses do §40 do art. 30 da Lei
Complementar n0 Í23, de .14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
R€prosentante Legal
Cargo
RG

CPF

24
Rua Walfredo Bittencourt de
Nova Santa Bárbara, paraná -

Moraes n'222, Centro, I 43.3266.81
E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br

00, - 86.250-000
- rv*rv.n sb. Dr. gov .br s



=J PREFEITURAMUNICIPAL

It NOVA SANTA BARBARA,. I]-- ESTADO OO PARANA
á8

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO V[

pregão presencial No 18/20Í4 - SRp

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
oo MENOR (ART. 70, tNc. xxxH oA CF)

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

(a) da Carteira de ldentidade no

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

DECLARA, pa
junho de 1993
menor de dezo
dezesseis ano
aprendiz.

ra fins do disposto no inciso V, d
, acrescido pela Lei no 9.854, de
ito anos em trabalho noturno, per
s. Ressalva: emprega menor, a

o ai..27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
27 de outubro de 1999, que não emprega

igoso ou insalubre e não emprega menor de
partir de quatoze anos, na condição de

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Local e data,

raes no 222, Centro, I
25

Rua Walfredo Bittencourt de Mo
Nova Santa Bárbara. paraná - E

43.3266.8100, E _ 86.250-000
- E-mail - I tâca sb r v.br - rvww.nsb- v. br &



-çE FREFBTURA MUNICIPAL

It rovA sANTA BARBARA
. lk' F'-'ri tsÍso oo pÂRANÁ á9

PAPEL TITERAOO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

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

CNPJ sob n0 ................. .... ., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade depreponente do procedimento licitatório, sob a modalidade pregão presencial No í8/20í4 _

sRP, instaurado pero Município de Nova santa Bárbara, que não fomos decrarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder pubrrco, em quarquer de suas esferas.

ANEXO vilt

oeclanaçÃo DE tooNEtDADE

Pregão Presenclal No 18/2014 - SRp

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

- rvlt rr .ttsb I' or'.br

26

ü.Rua Walfredo Bittencoun de Mo
Nova Santa Bárbara. paraná - E

raes no 222. Cenlro. Él 4
- E-mail - lic iracao,â nsb

00. E - 86.2s0-0003. 126ó.81
.pr.gor.br



PREFEITURA MUNICIPAL

ESÍADO DO PARANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Prcglo Precenclal No i8/2014 - SRp

nos para a presente licitação

Local e data,

Assinatura
Empresa
R€preEentante Lêgal
Cargo
RG

CPF

Lt.. NOVA SANTA BARBARA 50

A (empresa)........... 
estabelecidana............ . .. 

no
inscrita no CNpJ sob no

Declaramos, na quaridade de pRopoNENTE da Licitação ínstaurada pera prefeitura
Munacipal de Nova santa Bárbara, na modaridade pregão presenciar No íg/2014 - sRp,
sob as penalidades regais, que não ocorreu fato supJrveniente impeditivo de habiritar-

Rua Walfredo Bi
Nova Santa Bárb

ttencourt de Moraes n. 222, Centro, I 43
ara. l'irnrná - E - E-mail- licitacaoíônsb.

27

0, E - 86.250-000 &. 3266.81 0
or.qov.br - u,rvw.nsb r. ov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTÁDO OO PARANÁ

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

ANEXO X

TERMO OE CREOENCIAMENTO

Pregão presencial No 1g/20í4 - SRp

A empresa , com sede na CNPJ n.o
representada pelo (a) Sr.(a) , CREDENCIA o (a) Sr.(a) _(CARGO), portado(a) do e C.P.F. no

Santa Bárbara

l*r' NOVA SANTA BARBARA 51

, para representá-la Ivlunicípio de Nova
em licitaçáo na modaljdade pregão presencial 4 - SRP, para eventual aquisiçãode veiculos zero km (microônibus e van),
podendo formular lances, negocrar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame
rnc usive jnterpor e des jstir de recursos em todas as fases licitatórias

Local e data,

Arsinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

R.G. no

perante o
No í8/201

- E-rnail - licitacao@nsb.or.
.81

.br - u uu.nsb. v. br

28

&
Rua Walfredo Binencourt de Mo
Nova Santa Bárbara, paraná - E

raes no 222, Centro. 8 43.3266 00, E - 86.2s0-000

para a Secretaria Municipal de Saúde,

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



::"

i* NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

É,2
Éstloo oo plaalrÁ

FAPIL YIMBRADO OA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a aêr epresentada fora do envelope)

ANEXO xt

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Pregão Presencial N" 1B/20.14 - SRp

licitante no certame acima destacado, promovido
pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante
legal infra-assinado, R.G. No que se encontra em situação
regular perante as Fazéndas Nacional. Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS eINSS), bem como atende a todas as demajs exigências de habilitação constantes do editalpróprio

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

29
Rua Walfredo Biflel(,,rrt ile Moraes no 2
Nova Santa Bárblrir. l,;rrrrrrir - E - E-mail

Centro, I 43. 3 0, x - 86.250-000 &266.8 t0
gov.br -

)')

-l tcltacao@nsb.or u, rv§,. n sb r. v.br



11,' NOVA Selrn BARBARA.'' -"r rsrpoo oo panaruÁ

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

53

_(nome da empresa)
ono

A EXO xtl

DEcLARAçÃo oe tÃo eARENTESco

Pregão Presencial No.l8/20í4 - SRp

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

DECLARA para efeito
de participação no processo licitatório pregão Presencial No 1 8/2014, da preíeitura
lVlunicipal 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 estatutári o, de direÇão e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitaçôes do M unicípio de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Local e data, .

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Ca rgo
RG

CPF

30

Rua Walfredo Bittencourt de Morae
Novâ Santa Bárhara. I)urrná - E - E

s no 222. Centro, I 43.3266.8100, X _ 86 .250-000
.pr. gov. br-mail - lici CA nsb r or.br - u u w.nsb

&



Ç=q PREFEITURA [/UNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
^4'].. ESTÂDO DO PARANÁ

ANEXoxil
MTNUTA 0A ATA OE REGTSTRO DE PREÇO N.o / _ PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 18/20í4 - PMNSB

o MUNICÍPIo DE NoVA SANTA BÁRBARA, compeÍsonalidade jurÍdica dâ direito público interno, inscrita no cNpJ sob no g5.s61 
. o8o/0oo 1-60, com sede na Rua warfredo Bittencourt de Moraes, 222 - cenrro, Nova santa Bárbara -Paraná, cEP - 86250-000, representada neste ato por seu prefeito, craudemir Varério, R.G.., inscrito no CpF sob. o no doravante denominado órgão

Gerenciador, em coníormidade com as Leis N" 10.520/02, N. g.666 de 21106/93 e suas
alteraçóes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia04/09/2009, em Íace da crassificação das propostas apresentadas no pregão presenciar No
1812014 - sRP, homorogada pero prefeito Municipai RESOLVE registrãr os preços para
aquisiçáo de veicuros zero km (microônibus e van), para a sêcretaria r,aunitipai oeSaúde, conforme especificado, oferecido pela empresa<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n.<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FoRNEcEDoR coNTRATo#T&cTDADEUF>, neste ato representado pero sr.<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>
<FoRNECEDoR.coNTRATO#T&RGREpRESENTANTE> doravante denominada
Detentora da Ata, cuja proposta foi crassificada, observada as especificações, os preços, osquantitatrvos na ricitação supracitada, bem como as cráusuras e condições abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventuar aquisição de veícuros zero km(microônibus e van), para a secretaria Municipar de saúde, conforme especificado noANEXo I, que integra o Editar de pregão presenciar No 1gl20í4 - pMNsB,
independentemente de transcrição. o órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens
relacionados dos ricitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXo r,podendo até realizar ricitaÇão específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese emque, 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. 70, do Decreto no 6.906/03.

cLÁusuLA sEGUNDA - ESpEctFtcAÇÃo oo og.Jero E pREÇos REGtsrRADos

<ITENS.CONTRATO#T>

cLAUSULA TERcEIRA - ol vrcÊr.rcn
o prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 06 (seis) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com varidade e eÍicácia regar após a pubricação do seu extrato no
Diário Oficiai do Município de Nova Santa Bárbara.

cLAÚSULA QUARTA _ DA DoTAÇÃo oRçAMENTÁRIA

3l

&
Íi,rra \!'rllredr.r Biltencourt de Moraes no
NLrra Santa Biirbara. Paraná - E - E-ma

2)2, Certro, I 4
il- licitacaotilnsb

3. 3266.8 I

,.pr.sov. br
00. x - 86.250-000
- wrvrv.rrsb.Dr. gov.br



@ FREFEITURA MUNICIPALt* NovA sANTA eÁnannn.-r*l- ?trroo oo peneri

fu dl3rattt (hcorrentrs g::E_!,!,!eqao correrão por conra da seguinte dotaçãoorçamentária. <DOTACOES. CONTRATO#T>

ct_Áusula eutNTA - DA vALtDAoE Dos pREços
A presente Ata de Registro de preços terá varidade de 06 (seis) meses, a contar daassinatura do mesmo, prorrogável não superior a .12 (doze) meses, e 

"nqr.nio 
a proposta

continuar se mostrando mai§ vantajo§a para a Administração púbrica e satisfazendo osdemais requisitos da norma, Art. 57, s 40 da Lei g.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03.
Durante o prazo de varidade desta Ata de Registro de preços, a prefeitura Municipar de
Nova santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os veícuros referidos na cráusura segunda
exclusivamente pero sistema de Registro de preços, podendo fazê-ro através de outralicitação quando jurgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quarquer
espécie às empresas detentoras, ou, cancerar a Ata, na ocorrência de arguma das hípóteses
legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a
ampla defesâ.

<5

Rua Walfredo Bitrer)((,urr (le Mo
Nova Santa Bárblr.rr. l,rrr.rrrr:i - E
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CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de preços poderá ser cancelada pela Administrâção:
- automaticâmente.
- por decurso de prazo de vigência,
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse púbrico. o proponente terá oseu registro de preÇos cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovaÍ estar impossibiritado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüíver em função da erevaçáo
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A soricitação dos
fornecedores para canceramento dos preços registrados deverá ser formurada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facurtada à Administração a apricaÇão das penalidades
previstas no edital. caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueres
praticados no mercado,
- perder qualquer condição de habiritação ou quarificaÇão técnica exigida no processo
licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- náo cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de preços;
- nâo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 

"súber".ido, 
os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de preços;
- caracterizada quarquer hipótese de inexecução total ou parciar das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de preço ou nos pedidos dera decorrentes; A
comunicação do canceramento 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 registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS oBRIGAçÕES DA DETENToRA DA ATA
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