PREFEITURAMUNICIPALDE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.300/0001-65

ESTADO DO PARANÁ

E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br
FONE (44) 3312-1310
Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná

Do — Secretaria de Administração
Para — Gabinete do Prefeito

Nossa Senhora das Graças ( Pr), 02 de Dezembro de 2013.

Prezado Senhor:

Pelo presente, solicitamos a Vossa
Excelência, a competente autorização para abertura de processo licitatório para
tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESQUADRAMENTO
ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE,
METALICA, REVISÃO GERAIS, MANUTENÇÃO DE
MONTAGEM E DESMONTAGEM ALAMBRADO, POSTES E GRADES DE PREDIOS PÚBLICOS
DESTA MUNICIPALIDADE.

Valor da mão de obra: segundo levantamento de acordo com
orçamentos apresentados será de R$ 39.155,00 ( Trinta e Nove Mil, Cento e
Cinquenta e Cinco Reais), pela prestação de serviços a serem realizados.
Forma de Pagamento: O pagamento será realizado conforme a
realização da prestação de serviços.

José Batista dos Santos
Secretaria de Administração

L. G. MANUTENÇAO DE CALDEIRAS LIDA
CNPJ:12.394.483/0001-35
ROD: PR463, FONE: (44) 3323-3423
COLORADO - PARANA

L.G MANUTENÇAO DE CALDEIRAS LIDA
CNPJ: 12.394.483/0001-35
ROD: PR463 COLORADO - PARANA
FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS

ORÇAMENTO
ITEM

DESCRIÇAO

QUANTIDADE

01

ESQUADRAMENTO
METALICA
REVISA() GERAIS
MANUT. POSTE E GRADE
MANUTENÇAO EM ATIS
MONTAGEM ALAMBRADO

02
03
04
05

VALOR TOTAL

90 —

VALOR
UNITARIO
83,00

98 —
25 80 1180

91,00
249,00
48,50
11,30

8.918,00R$
6.225,00R$
3880,00R$
13.334,00R$
39.827,00R$

,-

7.470,00R$

COLORADO 02 DE DEZEMBRO DE 2013

L. G. MUTENCO DE CALDEIRA LIDA

...,....._
.
. -1P
Ç'l 2.394.483/OrIM
L. e"-..F. COMÉRí, ,'
MANUTENÇÃO nr. CA vy,-,249
1
km.

Rod. PR 453. :w
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CLAUDINEI FERREIRA DE SOUZA
CNPJ: 14.218.294/0001-37
AV. CURITIBA, 428 FONE: (44) 3312-1352
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PARANA

CLAUDINEI FERREIRA DE SOUZA- ME
CNPJ:14.218.294/0001-37
AV. CURITIBA, 428 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PARANA
FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PARANA

ORÇAMENTO
VALOR TOTAL

90

VALOR
UNITARIO
80,00

98
25
80
1180

90,00
248,00
47,50
11,00

8.820,00R$
6.200,00R$
4.3800,00R$
12.980,00R$
39.000,00R$

ITEM

DESCRICAO

QUANTIDADE

01

ESQUADRAMENTO
METALICA
REVISA() GERAIS
MANUT. POSTE E GRADE
MANUTENÇA0 EM ATIS
MONTAGEM ALAMBRADO

02
03
04
05

7.200,00R$

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 02 DE DEZEMBRO DE 2013

CLAUDINEI FERREIRA DE SOUZA - ME

R D GROLLA - SERRALHEIRA
CNPJ: 09.430.928/0001-80
RUA IRATI, 298 FONE: (44) 3247-2326
SANTA FÉ - PARANÁ

R D GROLLA - SERRALHEIRA
CNPJ: 09.430.928/0001-80
RUA IRATI, 298 SANTA FE - PARANA
FIRMA: PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PARANA

ORÇAMENTO
VALOR TOTAL

90

VALOR
UNITARIO
82,00

98
25
80
1180

90,50
251,00
50,00
11,50

8.869,00R$
6.275,00R$
4.000,00R$
13.570,00R$
40.094,00R$

ITEM

DESCRICAO

QUANTIDADE

01

ESQUADRAMENTO
METALICA
REVISAO GERAIS
MANUT. POSTE E GRADE
MANUTENCAO EM ATIS
MONTAGEM ALAMBRADO

02
03
04
05

7.380,00R$

SANTA FÉ 29 DE NOVEMBRO DE 2013

R D GROLLA - SERRALHERIA

rO9.430.928/0001-801
R D GROLLA
SERRALHERIA
RUA IRATI N° 298

CENTRO

L3.6770-000 SANTA FE - PF?

PREFEITURAMUNICIPALDE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.300/0001-65

ESTADO DO PARANÁ

E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br

FONE (44) 3312-1310

Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná )
DO — GABINETE DO PREFEITO
PARA — CONTABILIDADE/ PROCURADORIA JURÍDICA, SETOR DE LICITAÇÃO

Nossa Senhora das Graças ( Pr), 02 de Dezembro de 2013

Prezado senhor:

Preliminarmente à autorização, o presente processo
deverá tramitar pelos setores competentes com vistas, primeiramente à contabilidade para
indicação de recursos orçamentários para fazer face à despesa adequação ao PPA, LDO e LOA,
e posteriormente à Procuradoria para elaboração de Parecer Jurídico sobre a necessidade de
procedimento licitatório, opinando sobre a modalidade e tipo da licitação a serem adotados no
certame.

Cordialmente,

João Pineli Pedroso
Prefeito Municipal
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Da — Procuradoria Jurídica
Para - Setor de licitação

Nossa Senhora das Graças ( Pr), 03 de Dezembro de 2013.

Em atenção à solicitação do Prefeito
Municipal, Sr. João Pineli Pedroso, quanto à elaboração de parecer por esta
procuradoria, compete-nos orientar que: para tem por objeto a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESQUADRAMENTO METALICA, REVISÃO GERAIS,
MANUTENÇÃO DE
ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE, MONTAGEM E DESMONTAGEM
ALAMBRADO, POSTES E GRADES DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Orientamos que seja efetuado um processo
licitatório, através de Pregão Presencial - sistema de Registro de preço, Tipo
menor preço por item, sempre dentro das exigências da lei federal no 8.666/93,
e suas alterações, para a efetivação da contratação em referência.
Opina-se
referido processo.

Aten

Raph
Esteves Moribe
--Assessor Jurídico
OAB/PR 60.460

pela

continuidade

do
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Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Nossa Senhora das Graças ( Pr), 03 de Dezembro de 2013.

Assunto:

Encaminha edital de Pregão Presencial no 33/2013- Sistema de
Registro de Preços - tipo menor preço por item e anexos, e
minuta do contrato, para análise e parecer jurídico.

Prezado Senhor:

Pela presente, encaminhamos minuta dos
documentos acima mencionados da modalidade Pregão Presencial no 33/2013Sistema de Registro de Preços - tipo menor preço por item, referente a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESQUADRAMENTO METALICA, REVISÃO
GERAIS, MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE, MONTAGEM E DESMONTAGEM
ALAMBRADO, POSTES E GRADES DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. Para

análise, parecer e possíveis alterações, por essa Procuradoria.
Na

ausência

de

outro

particular

para

subscrevemo-nos,

Atenciosamente

João Pineli Pedroso
Prefeito Municipal

o

momento,

PREFEITURAMUNICIPALDE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.30010001-65

ESTADO DO PARANÁ

E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br
Paraná
Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças -

FONE (44) 3312-1310

PREGÃO PRESENCIAL No 33/2013

ri-S.

C

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO - MENOR PREÇO POR ITEM

1-PREÂMBULO:
1.1O MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, com sede à Praça Dep. Nilson B.
Ribas, 131, — centro, nesta cidade, de conformidade com a Lei Federal no 10.520 de 17 de
julho de 2002, Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, através do
Departamento Municipal de Licitações, torna público para o conhecimento dos interessados,
que faz realizar procedimento de licitação para REGISTRO DE PREÇO na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, sob no 33/2013, do tipo menor preço por Item, no dia 30 de Dezembro de 2013,
às 10:00 horas, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste
edital e seus anexos, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os preceitos
da supra referida Lei.
1.2A entrega dos envelopes da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser
realizada no dia 30 de Dezembro de 2013, até às 09:00 horas, na área de Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
1.3A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão Pública, a ser realizada no dia 30
de Dezembro de 2013, às 10:00 horas, de acordo com a legislação vigente mencionada no
preâmbulo deste edital, sendo conduzida pelo pregoeiro designado pela Portaria no 35/2013 e
responsável pelo processamento e julgamento.
1.4Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública,
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a
ser definido.
2 — OBJETO
2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESQUADRAMENTO METALICA, REVISÃO
GERAIS, MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE, MONTAGEM E DESMONTAGEM
ALAMBRADO, POSTES E GRADES DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
3- DO EDITAL
3.1 - O presente Edital de Pregão Presencial estará à disposição dos interessados no Setor de
Compras e Licitação. A retirada do mesmo poderá ser feita nos dias úteis, no horário das 08:00
às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, mediante assinatura de recebimento.
3.2 - Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
Anexo I — relação de materiais a serem adquirido;
Anexo II - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
Anexo III - Modelo de Credenciamento;
Anexo IV — Declaração de Idoneidade e Inexistência de Fato Superveniente;
Anexo V - Declaração de não existência de trabalhadores menores;
Anexo VI — Declaração de Responsabilidades;
Anexo VII — Modelo de Proposta de Preço;
Anexo VIII — Protocolo de Retirada de Edital;
Anexo IX - Minuta de Ata de Registro de Preço

PREFEITURAMUNICIPAL DE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.300/0001-65

ESTADO DO PARANÁ
E-mail: pm@p-nsradasg

FONE (44) 3312-1310

Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das G
Ao
Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
PREGÃO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

n2.

Ao
Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
PREGÃO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

33/2013

33/2013

Envelope n2. 01- PROPOSTA
NOME DA EMPRESA:
CNPJ. N.
ENDEREÇO.

Envelope n2. 02 - DOCUMENTAÇÃO
NOME DA EMPRESA*
CNPJ. N.
ENDEREÇO'

3.3 - Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita
a participação de nenhum licitante retardatário.
3.4 - O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o
órgão promotor da licitação, observadas as disposições da legislação específica;
3.5 - Após a entrega dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de quaisquer
documentos, nem retificação de preço ou condições.
3.6 - O envelope contendo a documentação de habilitação do licitante, autor da melhor
proposta, será aberto para avaliação do atendimento das exigências consignadas no edital,
sendo que os demais envelopes contendo a documentação das empresas não vencedoras serão
devolvidos fechados aos devidos representantes registrado em Ata;
3.7 - Caso o envelope com a indicação externa "PROPOSTA DE PREÇO" não possua o conteúdo
exigível neste procedimento licitatório, estará o licitante automaticamente excluído,
independentemente do conteúdo do outro envelope.
3.8 - A impugnação de interessados contra as ofertas e os documentos apresentados por
concorrentes deverá ser feita nessa reunião, exclusivamente pelas pessoas credenciadas para
representar as empresas em nome das quais pretendam registrar as impugnações.
4— DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo e que satisfaçam integralmente as condições deste edital e anexos,
desde que:
a) desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;
b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital.
4.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas ou jurídicas:
a) concordatárias, em processo de falência ou insolvência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
b) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou
que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
c) que estejam reunidas em consórcio, por meio de um ou mais de um consórcio ou
isoladamente;
d) estrangeiras que não funcionem no País;
e) inadimplentes com o Município ou cujo (s) diretor (es) tenha (m) participado de outra
empresa que, também, se tornou inadimplente perante o Município;
f) empresas em atraso no cumprimento de obrigação assumida com o Município, até o seu
efetivo cumprimento.
4.3 - Cada licitante terá um único representante nesta licitação que, por sua vez, somente
poderá representar uma única empresa licitante.
5- DA PRÉ-HABILITAÇÃO

n2.

-

-
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5.1 — Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que cumprem plena
os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo II, diretamen
Pregoeiro, no início da sessão, juntamente com o credenciamento (anexo III), fora
envelopes.
5.1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem valer-se da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, também (fora dos
Envelopes), DECLARAÇÃO (assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa),
ou Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que está
enquadrada como micro empresa ou empresa de pequeno porte.
5.2 - A não apresentação da declaração (anexo II) implicará na exclusão do interessado nesta
licitação.
6— DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1 Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de precos
e praticar os demais atos pertinentes ao certame:
a) dirigentes contratuais ou estatutários munidos do Contrato Social e identificação
pessoal ;
b) pessoas físicas ou jurídicas, habilitadas por meio de Procuração ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo III, ou documento equivalente, com firma
reconhecida, outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à prática de todos
os demais atos inerentes ao certame, juntamente com o contrato social e identificação
pessoal.
c) Apresentação do atestado de visita Técnica, assinado pelo responsável da empresa e pelo
funcionário ao qual acompanhou o mesmo na visita técnica, conforme modelo ANEXO VIII
7- DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 - A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a
proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro todas as
informações necessárias para a sua formulação;
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta
totalmente condizente com o objeto licitado;
c) Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo
fornecimento do objeto em todas as fases;
8— DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1 - As propostas serão recebidas em 1 (uma) via datilografada, impressa ou manuscrita em
letra legível, de preferência em papel timbrado da empresa, assinada em sua última folha e
rubricada nas demais pelos proponentes ou seus procuradores autorizados, sem entrelinhas,
rasuras ou borrões, com indicação do número deste Edital, e deverá conter: razão social, CNPJ,
endereço, conforme Modelo de Proposta de Preço (anexo VII);
8.2 - Nas propostas apresentadas e lances formulados deverão estar inclusos todos os
tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam
recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e devem ser elaboradas em
conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório, seus anexos e os fatores a seguir:
a) Preços unitários e preço total dos itens, expressos em reais apenas 2 (duas) casas após a
virgula e conter todos os elementos essenciais do modelo em anexo a este edital.
b) Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente instrumento
convocatório;

(
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c) O prazo de validade da proposta conforme estabelecido no ITEM 11.1.
e) Preço do objeto unitário, total e a marca.
8.3 — O Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS não aceitará cobrança posterior de
qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de
abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei.
8.4 - Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão
da parte da empresa ou de funcionário.
8.5 - A falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa,
desde que presente à reunião de abertura dos envelopes "Proposta".
8.6 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) as que contiverem opções de preços alternativos;
c) as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponha a
qualquer dispositivo legal vigente;
d) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.
e) as propostas que não se enquadrarem no disposto na Proposta de Preço anexo I deste
Edital.
f) Todas as despesas com deslocamento para socorro emergencial em caso de socorro de um
veiculo num raio de até 50 km ocorrerá por conta da contratada;
8.7- Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste Edital, a
mesma deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas no mesmo e seus
anexos, sob pena de desclassificação.
9- DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
9.1 - Fica estabelecido em 60 dias o prazo de validade das propostas, contado a partir da sua
data de entrega.
10- DO VALOR MÁXIMO
10.1 — Valor estimado a ser contratado foi fixado total de R$ 39.155,00 ( Trinta e Nove Mil,
Cento e Cinquenta e Cinco Reais ).
10.2 — O Município não se compromete a utilizar o valor total estimado para esta Licitação.
11 - HABILITAÇÃO
11.1 - REGULARIDADE JURÍDICA
11.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
11.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social inclusive a última alteração em vigor, ou
contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
11.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
11.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente
e compatível com o objeto da licitação.
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11.2 - REGULARIDADE FISCAL
113.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
11.2.2 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
11.2.3 - prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS) — Certidão Negativa de Débito
(CND);
11.2.4
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do domicílio ou sede do proponente, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União,
fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
11.2.5
Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
11.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou
sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma da lei;
11.2.7 — Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
11.3 REGULARIDADE ECOMONICA FIMANCEIRA
11.3.1 — Certidão Negativa de Falência e concordata;
11.4 — DECLARAÇÕES
11.4.1 - Declaração de Idoneidade e Inexistência de Fato Superveniente, conforme o modelo
do Anexo IV, assinada pelo representante legal da licitante;
11.4.2 - Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada
pela Lei n.0. 9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos, na forma da Lei, conforme modelo anexo V.
11.4.3 — Declaração de responsabilidade, assinada pelo representante legal da empresa,
conforme modelo anexo VI.
11.4.4 — OBRIGATORIO, a visita técnica em até 48 horas antes do certame, onde
devera ser assinada pelo secretario administrativo, e será obrigatório constar junto
dos documentos no dia do certame no envelope 2 (ANEXO VIII).
11.5 - Os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticado por servidor desta Administração
Pública Municipal, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada
por intermédio da Internet;
a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos que estejam esmaecidos, ou, rasurados;
11.6 — No caso de não constar prazo de validade nas certidões referente à Habilitação deste
edital, somente serão aceitas àquelas expedidas com até sessenta (60) dias anterior à data da
realização da presente licitação.
11.7 - O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância
desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 50, da Lei no.
8.666/93.
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11.8 - Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o pregoè* o
fará imediata convocação da empresa autora da proposta classificada em segundo lugar, para
apresentar sua documentação de habilitação, e assim sucessivamente, até encontrar a
proponente que atenda, integralmente, os requisitos de habilitação exigidos no Edital.
11.9 — Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de
habilitação que não tiverem sido entregues na própria sessão, sendo que a falta de
quaisquer documentos implicará na inabilitação do licitante.
11.10 — Após a análise da documentação, os membros da Equipe de Apoio e o pregoeiro
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
11.11 - Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
12- SESSÃO DO PREGÃO
12.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em
que não mais aceitará novos proponentes, dando início a abertura dos envelopes contendo a
Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação.
12.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
12.2.1 — Abertos os envelopes de Propostas de Preços, o Pregoeiro verificará a conformidade
destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
12.2.2 — Dentre as propostas aceitas, o(a) Pregoeiro(a) classificará em primeiro lugar a
proposta de Menor Preço por ITEM;
12.2.3 - Serão abertos, na presença dos interessados, os envelopes que contiverem as
propostas de preço, as quais serão analisadas quanto à compatibilidade com as exigências
deste edital, sendo classificadas as que apresentarem valores sucessivos e superiores, em até
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
12.2.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas em valores
sucessivos e superiores, em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, o
Pregoeiro classificará as melhores, até o máximo de três (inclusive a de menor preço).
12.2.5 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.
12.2.6 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
12.3 - LANCES VERBAIS
12.3.1 — Aos licitantes classificados na forma do item 10.2, será dada a oportunidade para
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a
partir do autor da maior proposta, respeitado o disposto no item 14.2.3.
12.3.2 — Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
12.3.3 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
12.3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
na exclusão do licitante do prosseguimento na etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante para efeito de posterior ordenação das propostas.
12.3.5 - Se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam
ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em
sessão a ser convocada posteriormente.

/

PREFEITURAMUNICIPALDE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.300/0001-65

FONE (44) 3312-1310

ESTADO DO PARANÁ
E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br

Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná
12.3.6 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, pelo Pregoeiro e p
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro até nova sessão
de continuidade do julgamento.
12.3.7 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação da licitante que tiver apresentado o menor preço (por
LOTE), para confirmação das exigências habilitatórias constantes no item 13 deste Edital.
12.3.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
12.4 — JULGAMENTO
12.4.1 — O critério de julgamento será o de Menor Preço por ITEM ofertado, apurado na
forma a seguir:
12.4.1.1 - No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Pregão, será
considerada de menor preço e vencedora deste certame, a proposta que obtiver Menor preço
por LOTE.
12.4.1.2 — Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, nem
preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.
12.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
12.4.2.1 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
12.4.2.2 — Na hipótese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte seja 5% (cinco por cento) superior à de menor preço apresentada
por empresa sem essas características, a licitante tipificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, será convocada a apresentar nova proposta no prazo de
5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.
12.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
12.4.3.1 — Na hipótese de o primeiro colocado for caracterizado como microempresa
ou empresa de pequeno porte e houver restrição quanto a comprovação da
regularidade fiscal, o pregoeiro suspenderá a sessão e concederá 2(dois) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa. A não regularização no prazo previsto implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei no. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.4.4 — Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
12.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, pela ordem de classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do
proponente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
12.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para
que seja obtido um melhor preço.
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12.5 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os at
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Eq
de Apoio, e pelos licitantes presentes.
12.6 — A empresa vencedora obriga-se a fornecer, no prazo de 2 (dois) dias úteis após o
encerramento da sessão pública de realização do pregão, nova Proposta, adequada com os
devidos descontos vencidos, divididos por igual porcentagem a cada item do LOTE, em relação
ao valor inicial e ao valor final da proposta da licitante.
12.7 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas s propostas forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou nova documentação ou de outras propostas
escoimadas, nos termos do art. 48, §30 da Lei no. 8.666/93.
13— DOS RECURSOS
13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias
úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.
13.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
13.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.5 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste
órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
14— DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
15— DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 — Ata de Registro de Preço - documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas.
15.2 - Homologado o resultado da licitação e respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, será convocado para assinatura da Ata de
Registro de Preços o primeiro classificado no prazo de 03 (três) dias úteis da homologação e, se
for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer o material pelo preço do primeiro,
surtindo efeitos de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas e nos moldes da
Minuta de ata de registro de preço (anexo VII).
15.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estipulado, sem prejuízo das cominações
a ele previstas neste Edital, o Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS registrará os
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demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classifica
licitação, ou então, revogará a licitação.
16— DA VIGÊNCIA
16.1 - A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência até a data de
31.12.2014, a partir da data da sua assinatura.
16.2 — É admitida a prorrogação da vigência da ata, nos termos do art. 57, § 40 da Lei n°
8.666/93 quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa e desde que a prorrogação
não implique na validade superior a um ano da ata.
17— PROCEDIMENTO DE ENTREGA/FORNECIMENTO E OS RESPECTIVOS PRAZOS
17.1 — Constatada a necessidade dos serviços pela Secretaria solicitante, será procedida a
emissão de ordem de serviço, ordem de fornecimento ou outro instrumento equivalente para a
execução do objeto, no prazo máximo de 02 (duas) Horas para inicio do serviço a ser
executado, em local indicado pela Administração, ou no próprio estabelecimento da empresa
contratada se houver capacidade de deslocamento, observando as condições estabelecidas
neste edital.
17.2 — Os objetos, uma vez solicitados deverão ser executados pelo fornecedor, conforme
cronograma ou necessidade do órgão, de forma ágil e de qualidade, a ele cabendo a total
responsabilidade quanto ao correto funcionamento, no tocante às especificações, condições e
obrigações.
17.3 - O fornecedor convocado que não comparecer, não retirar o pedido de execução do
serviço no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas no Contrato ou
instrumento equivalente, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.
17.4 - Quando comprovada uma dessas hipóteses no item 19.3, o Município de NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem
prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.
17.5 - O prazo de entrega pode ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 57, § 10, a Lei no.
8.666/93.
17.6 - Verificada a não-conformidade da execução dos serviços, o fornecedor deverá promover
as correções necessárias no prazo máximo de 06 (seis horas), sujeitando-se às penalidades
previstas neste Edital, nos termos do art. 69 da lei no. 8.666/93.
17.7 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto,
deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do no. do Edital de Pregão, a fim de se
acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
17.8 - O fornecimento em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na
proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso.
18- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1 - As contratações com os fornecedores registrados, respeitada a ordem de
classificação, serão formalizadas pelo Município através da nota de empenho e/ou
autorização de despesa, conforme previsto no item 27.1 do presente edital, como
permite o art. 62 da lei no. 8.666/93.
18.2 — os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da execução
dos serviços, desde que os mesmos estejam de acordo com o solicitado pela Administração, e
acompanhado da respectiva nota fiscal..
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18.3 — O fornecedor ficará obrigado a repassar para o Município, na proporção correspondente,
eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos inciden
sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
18.4 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou cré
existente no Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS em favor do FORNECEDOR. Caso o
mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário;
18.5 — O fornecedor não receberá pagamentos enquanto houver pendências de obrigações que
tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas,
os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.
18.6 — Os pagamentos ficam condicionados à prova de regularidade fiscal da empresa
contratada junto à regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
Seguridade Social (INSS).
19— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
19.1 — A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta da seguinte dotação
orçamentária:
03.001.04.122.0003.2301.33.90.39.00.00.01000 — Outros serviços de terceiros —Pessoa Jurídica;
06.001.15.452.0005.2601.33.90.39.00.00.01000 - Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;
06.001.15.452.0005.2601.33.90.39.00.00.01504 - Outros serviços de terceiros —Pessoa Jurídica;
06.001.15.452.0005.2601.33.90.39.00.00.01512 - Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;
06.001.15.452.0005.2605.33.90.39.00.00.01000 - Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;
08.001.12.365.0010.2807.33.90.39.00.00.01000 - Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;
20- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
20.1 — Os licitantes registrados na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25%
(vinte e cinco por cento) de que trata o § 10 do art. 65, da Lei no. 8.666/93.
20.2 - A supressão de materiais registrados na Ata poderá ser total ou parcial, a critério da
Administração, considerando-se o disposto no § 40 do artigo 15 da Lei no. 8.666/93 e no artigo
70 do Decreto 3.931/01.
21- DO CONTROLE/REVISÃO E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
21.1 - A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65 da Lei no. 8.666/93, e nos seguintes termos:
21.1.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
21.1.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
21.1.3 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
21.1.4 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
21.1.5 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
21.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
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21.2.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalid
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunic
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
21.2.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
21.2.3- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
21.3 — Nos termos do art.65, d, da lei 8.666/93, os contratos poderão ser alterados
por acordo das partes, para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra,
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica
extraordinária e extracontratual.
21.3.1 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art.
65 da Lei no. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata
e iniciar outro processo licitatório.
21.3.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente
registrado será convocado pelo Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS para alteração, por
aditamento, do preço da Ata.
22— DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
22.1 — O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
22.1.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
22.1.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
22.1.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado; e
22.1.4 - tiver presentes razões de interesse público.
22.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
22.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
23- DA RESCISÃO
23.1 - Caberá rescisão do presente instrumento caso ocorram quaisquer dos fatos elencados
no art. 78 e seguintes da Lei no. 8.666/93 e suas alterações.
23.2 - A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei no. 8.666/93.
24- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 - No caso de não cumprimento dos prazos para a entrega do objeto, prevista no item 19,
será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,4% (zero vírgula quatro
por cento) sobre o valor total da parcela correspondente, por dia útil excedente ao respectivo
prazo.

PREFEITURAMUNICIPALDE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNP,' 76.970.300/0001-65

FONE (44) 3312-1310

ESTADO DO PARANÁ
E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br

Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná
24.2 — Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o Município de
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à contratada as
sanções previstas no art. 87, da Lei no. 8.666/93 e multa correspondente a 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente.
25— DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES
25.1 — Dos Deveres do Município
1. Requisitar o fornecimento quando necessário nas condições estabelecidas na ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
2. Proceder, através do Setor de compras e licitação, a execução, controle e fiscalização do
fornecimento do objeto, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte do Fornecedor.
3. Efetuar o pagamento ao Fornecedor de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
25.2 — Das Obrigações do Fornecedor
1. Fornecer os serviços nas especificações estabelecidas, na forma e condições determinadas na
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como as obrigações definidas no edital de pregão para
registro de preço no. 33/2013, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da
natureza da atividade.
2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada ao
fornecimento do objeto.
3. Manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na fase de Habilitação da licitação.
4. São de inteira responsabilidade do Fornecedor arcar com todos os encargos sociais previstos
nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, entre outras, em decorrência de sua condição de
empregadora.
5. Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do presente ajuste.
6. O fornecedor deverá entregar os produtos rigorosamente dentro dos prazos estipulados, e de
acordo com as especificações técnicas exigidas no Edital, bem como as condições que constam
de sua proposta e do instrumento de contrato celebrado, ou equivalente.
7. O Fornecedor fica, nos termos do § 10 do artigo 65 da Lei 8.666/93, obrigado a aceitar os
acréscimos de até 25 % (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários.
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
26.1 - A Nota de Empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, da Lei
no. 8.666/93;
26.2 - O pregoeiro e/ou autoridade superior, na forma do disposto no parágrafo 30 do art. 43
da lei no. 8.666/93, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo licitatório.
26.3 - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos
proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos
documentos que o integram.
26.4 - A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por
ilegalidade em despacho fundamentado, sem que caiba qualquer indenização, nos termos do
art. 49 da Lei Fedem! no. 8666/93.
26.5 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, todas as d tas constantes deste Edital serão
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transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüei es
aos ora fixados.
26.6 — O Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS não admitirá declarações posten
desconhecimento de atos que dificultem ou impossibilite o cumprimento do objeto ora licit
26.7 - O pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
puramente formais, desde que não infrinja o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
26.8 - Será (ão) lavrada (s) ata (s) do (s) trabalho (s) desenvolvido (s) em ato público de
abertura dos envelopes, a (s) qual (is) será (ão) assinada (s) pelo Pregoeiro, pela equipe de
Apoio e representantes credenciados presentes.
26.9 — O Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS não se obriga a adquirir a totalidade dos
itens/serviços relacionados nas dos licitantes vencedores, indicadas no Anexo I, podendo até
realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens/serviços, hipótese em que,
em igualdade de condições o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §
40 da lei no. 8.666/93.
26.10 - O Município monitorará, pelo menos trimestralmente os preços dos produtos, avaliará
o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, convocando
os fornecedores para negociar novos valores.
26.11 — O fornecedor se obriga a manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na fase de Habilitação da licitação.
26.12 - Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Santa Fé, Estado
do Paraná, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
26.13 - Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos
deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS, Estado cio Pai-aná, situada à Praça Dep. Nilson B. Ribas, 131, no horário das
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ( Pr), 05 de Dezembro de 2013.

"N.

.^:o Pine( Pedroso
unicipal

Pedro Gonça e França
Pref et:ir

PREFEITURAMUNICIPALDE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ

CNN 76.970.300/0001-65

FONE (44) 3312-1310

E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br

Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná
EDITAL

rr- PREGAO COM REGISTRO DE PRECO No 33/2013
ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

LOTE 1
Valor Máximo do Lote: R$ 39.155,00 ( Trinta e Nove Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais).

ITEM

DESCRIÇÃO

01

ESQUADRAMENTO
METALICA
REVISÃO GERAL

02

UNIDADE

QUANTIDADE

90

VALOR
UNITÁRIO
RS
81,00

VALOR
TOTAL R$
7.290,00

UN
98

90,00

8.820,00

25

249,00

6.225,00

80

48,00

3.840,00

1180

11,00

12.980,00

UN
03
04
05

MANUT. POSTE E
GRADE
MANUTENÇÃO EM
ATIS
MONTAGEM
ALAMBRADO

UN
UN
M2
39.155,00
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

EDITAL DE P

O PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS No. 33/2013

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(papel timbrado)

Eu, (nome do representante legal da empresa), CPF no.

, identidade no

— SSP/PR, na qualidade de Sócio Gerente, legalmente habilitado a
representar a empresa

declaro, pleno cumprimento dos requisitos de

habilitação constantes no Edital do qual este anexo é parte integrante.

de

de 2013.

Assinatura do representante legal da Empresa Proponente
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREGOS No. 33/2013

ANEXO III

r'ODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(papel timbrado)

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a)
portador da Cédula de Identidade
No.
e CPF No.
, a participar do procedimento
licitatório, sob modalidade de EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE
PREÇOS No. 33/2013, instaurado por esta Prefeitura.
empresa
Na
qualidade
de
representante
legal
da
, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de
oferecer lances em nome da empresa e de renunciar ao direito de interposição de recurso.

r,

de 2013.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA)
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS No. 33/2013

ANEXOIV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE
(papel timbrado)

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM
REGISTRO DE PREÇOS N". 33/2013 , que a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
com sede à
, em
, não está impedida de participar em licitação ou de contratar com a
Administração, assim como não foi declarada inidõnea por qualquer órgão das Administrações Públicas
da União, de Estados ou de Municípios, estando portanto, apta a contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

,

de

de 2013.

Assinatura do representante legal da empresa proponente
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRECOS No. 33/2013

ANEXOV

MODELO DE DECLARACÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM
, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
REGISTRO DE PREÇOS N°. 33/2013, que a empresa
em
não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em
com sede à
horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (,! ,'s-,ers) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

, .

de

de 2013.

Assinatura do representante legal da empresa proponente
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE

-"tEÇOS N°. 33/2013

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDAn'E
(imprimir em papel timbrado)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação,
sob a modalidade EDITAL r E flEGT3 0 PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRECOS N°.
33/2013, instaurado pelo Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, que:
* assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
* comprometemo-nos a manter, durante a execução da Ata de Registro de Preço, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
* comprometemo-nos a cumprir os PRAZOS exigidos neste edilal de 02 (duas) horas para
inicio da execução dos serviços;
* comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto,
em função de alterações de leg!slação pertinente, publicadas durante a vigência da Ata de
Registro de Preço;
* temos conhecimento e subrnetemo-nos ao disposto na Lei no. 8.078 — Código de Defesa do
Consumidor, bem corno, ao Edital e Anexos do PREGÃO PRESEUCIAL COM REGISTRO DE
PREÇOS N°. 33/26: 3, realizado pelo Município de NOSSA SEN!--1 ÁZA DAS GRAÇAS.
or ser expressão da verdade, firmamos a presente.

,ern

(Assi

de

de 2013.

epresentante Legal da Empru-

-oponente)
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PP7EL TIMBRADO DA EMPRESA
EDITAL DE PR --.-G -

:Ç:SENC).r.AL COM REGISTRO DE PREÇOS No. 33/2013
ANEXO VII
GD ELO DE PROPOSTA DE PREGOS"
empei timbrado)

Ilmo. Sr. (a) Pregoeiro (a):
A Empresa
, CNPJ n. °
, sediada
(endereço completo)
, se propõe a vender e executar o objeto desta,
conforme discriminados, atendendo todas as condições estipuladas neste Edital de Licitação,
inclusive atendendo os limites máximos de entrega:
LOTE
Valor Máximo :

(

ITEM

Inidade I Quant.

Descrição

Valor Max.
Unit.

Valor Max.
Total.

VALOR TOTAL: R$
Cumpre-nos informa:--lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos
dos mesmos para elaboração
preserte proposta.
E em consonância aos referidos documêntos, declaramos:
1 — Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas
da minuta da Ata de Registro de Preço m anexo;
2 — Que o prazo de validade da prese Ia proposta, contados a partir da data de abertura do
conjunto proposta, é de GO (sessenta) dias;
3 — Que o prazo de entrega do objeto será de até 2(duas) horas a contar da ordem de
compra, ordem de foi-necimento ou outro instrumento equivalente.
4 — Que nos preços p. ('::2.sns encontuin-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete
até o destino e quaisn rr n.it; os ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do
objeto da presente L
são de la .ária e ótima qualidade.
5 — Que os produtos a
executados possuem no mínimo 03 meses de garantia, com total
6 - todos os serviços a
ressarcimento das peças lesse executaoo;
Obs.: O preenchimento Ju presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante
: eto e exigências constantes no edital.
com todas as caracter
de

Assina •

de 2013

_a

,2ga1 da Empresa Proponente
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ANUO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL
Pelo presente, solicitamos 01 (urna) cópia do edital, conforme informações abaixo
discriminadas:
EDITAL MODALIDÁ !:

N°. /20

- PM.

RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:

•

END:
COMP.:

BAIRRO:
CIDADE:

CEP:

ESTADO:

I NSC. EST.:

CNPJ:

FAX:

FONE:
e-mail:

PESSOA PARA CONTATO:
DATA DA SOLICITAÇO DO EDITAL.
(deixar em branco, preenchimento pelo dep. De licitações)
i
Tipo da entrega: ( ) e-u1:!it ) pessfuilnien'e ( ) enro
/2013 1101ZA DA ENTREGA OU ENVIO:
DATA DA ENTREGt.:
. Ass:
Funcionário responsá,, cl pela entrega:

ASSINATURA

•

'

:
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRE OS No. 33 20

FLS.

ANEXO IX

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pelo

presente

instrumento,

O

MUNICÍPIO

DE
Pr,
inscrito no CNPJ no
, representado neste ato pela Prefeito Municipal,
, doravante denominado apenas por MUNICÍPIO, e a empresa
inscrita no CNPJ no
estabelecida na Rua
, n°., Bairro
/
,
representada neste ato pelo Sr(a).
, Representante
Legal, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade n.o
, CPF/MF n.o
SSP/
, doravante denominado apenas por FORNECEDOR,
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PRE OS mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
endereço

CLÁUSULA I. DO OBJETO
1.A
presente

por
objeto
conforme descrição
no anexo I deste Edital, bem como estabelecer as demais regras e condições para o
fornecimento do objeto.
2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles
poderão advir, sem que caiba direito de indenização de qualquer espécie, devendo o fornecedor
cumprir as condições e obrigações desta Ata.
3. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições do
Pregão no. 33/2013.
licitação

tem

CLÁUSULA II— DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO
1. O fornecimento dos materiais e serviços serão realizados parceladamente, conforme
necessidade da Secretaria Solicitante, nos termos do item 21 — PROCEDIMENTO DE
ENTREGA/FORNECIMENTO E OS RESPECTIVOS PRAZOS.
CLÁUSULA III - DOS PREÇOS REGISTRADOS
1. O material e serviço, suas especificações, quantidades estimadas de fornecimento durante o
prazo de vigência desta ATA e o preço a ser praticado pelo Fornecedor são os seguintes:
ITEM/OTDE/ UNID./DESCRICÃO DO OBJETO/ PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO
2. Nos preços registrados encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto,
acima relacionado.
CLÁUSULA IV - DO PAGAMENTO
1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da aquisição,
desde que os mesmos estejam de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado
da respectiva nota fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,
03.001.04.122.0003.2301.33.90.39.00.00.01000 — Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;
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06.001.15.452.0005.2601.33.90.39.00.00.01000 - Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;
06.001.15.452.0005.2601.33.90.39.00.00.01504 - Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;
06.001.15.452.0005.2601.33.90.39.00.00.01512 - Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;
06.001.15.452.0005.2605.33.90.39.00.00.01000 - Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;
08.001.12.365.0010.2807.33.90.39.00.00.01000 - Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica;

CLÁUSULA V — DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
DO CONTROLE/REVISÃO E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
21.1 - A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65 da Lei no. 8.666/93, e nos seguintes termos:
21.1.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
21.1.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
21.1.3 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
21.1.4 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
21.1.5 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
CLÁUSULA VI— DOS DEVERES DO MUNICÍPIO
1. Requisitar o fornecimento quando necessário nas condições estabelecidas nesta ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
2. Proceder, através do Setor de compras e licitação, a execução, controle e fiscalização do
fornecimento do objeto e do serviço, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte do Fornecedor.
3. Efetuar o pagamento ao Fornecedor de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidos nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
CLÁUSULA VII — DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
1. Fornecer os materiais e serviços nas especificações estabelecidas, na forma e condições
determinadas nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como as obrigações definidas no
edital de pregão para registro de preço no. 33/2013, sem prejuízo das decorrentes das normas,
dos anexos e da natureza da atividade.
2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada ao
fornecimento do objeto.
3. Manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na fase de Habilitação da licitação.
4. São de inteira responsabilidade do Fornecedor arcar com todos os encargos sociais previstos
nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, entre outras, em decorrência de sua condição de
empregadora.
5. Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do presente ajuste.
6. O fornecedor deverá entregar os produtos rigorosamente dentro dos prazos estipulados, e de
acordo com as especificações técnicas exigidas no Edital, bem como as condições que constam
de sua proposta e do instrumento de contrato celebrado, ou equivalente.
7. O Fornecedor fica, nos termos do § 10 do artigo 65 da Lei 8.666/93, obrigado a aceitar os
acréscimos de até 25 % (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários.

( ,

PREFEITURAMUNICIPAL DE NOSSA SENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.300/0001-65

FONE (44) 3312-1310

ESTADO DO PARANÁ
E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br

Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná
CLÁUSULA VIII - DA RESCISA023- DA RESCISÃO
23.1 - Caberá rescisão do presente instrumento caso ocorram quaisquer dos fatos elencados
no art. 78 e seguintes da Lei no, 8.666/93 e suas alterações.
23.2 - A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei no. 8.666/93.
CLÁUSULA IX — DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência até a data de
31.12.2013, a partir da data da sua assinatura.
2. É admitida a prorrogação da vigência da ata, nos termos do art. 57, § 40 da Lei n° 8.666/93
quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa e desde que a prorrogação não
implique na validade superior a um ano da ata.
CLÁUSULA X — DAS PENALIDADES
As penalidades serão aplicadas, nos termos do ITEM 24 — DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS constante no Edital.
24- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 - No caso de não cumprimento dos prazos para a entrega do objeto, prevista no item
19, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,4% (zero
vírgula quatro por cento) sobre o valor total da parcela correspondente, por dia útil
excedente ao respectivo prazo.
24.2 — Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o
Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à
contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei no. 8.666/93 e multa correspondente a
20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente.
CLÁUSULA XI— DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
22— DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA XII — DOS CASOS OMISSOS
1. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes da Lei
Federal n°. 10.520/02, Lei 8.666/93.
CLÁUSULA XIII — DA PUBLICAÇÃO
O extrato da Ata e os preços registrados serão publicados pelo Município em Jornal Oficial, em
atendimento ao disposto no art. 15, §20 e art. 61, § único da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA XIV- DO FORO
1.

Fica eleito o foro da comarca de Santa Fé, Estado do Paraná, para dirimir as questões oriundas
do presente Contrato, renunciando, as partes, a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ( Pr ),

de 2.013.

de

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
FORNECEDOR
TESTEMUNHAS:

_

PREFEITURAMUNICIPAL DE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.300/0001-65

ESTADO DO PARANÁ

FONE (44) 3312-1310

E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br

Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná
Da — Assessoria Jurídica
Para - Unidade de licitações

Nossa Senhora das Graças (Pr), 04 de Dezembro de 2013

Modalidade: Pregão Presencial no 33/2013 — Sistema de registro de preço - menor
preço por item.

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESQUADRAMENTO METALICA,
REVISÃO GERAIS, MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE, MONTAGEM E
DESMONTAGEM ALAMBRADO, POSTES E GRADES DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA
MUNICIPALIDADE.
À apreciação deste setor Jurídico, para análise e aprovação,
nos termos do parágrafo único do art. 38 da lei de licitações e contratos
administrativos, minuta de edital de licitação e seus anexos, sob a modalidade Pregão
Presencial no 33/2013 — Sistema de registro de preços - TIPO MENOR PREÇO POR
ITEM.
Examinadas a análise da documentação apresentada denotase as a existência das cláusulas necessárias, conforme previsão contida na lei federal
8.666/03, visto que presentes às cláusulas essências, sem quaisquer condições que
possam tipificar preferências ou administrações, encontrando-se o processo em
condições de ser autorizado se conveniente à Administração Pública.

É o parecer.

Atendo

el Esteves Moribe
Assessor Jurídico
OAB/PR 60.460

PREFEITURAMUNICIPAL DE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.300/0001-65

ESTADO DO PARANÁ

FONE (44) 3312-1310

E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br

Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná

DO: GABINETE DO PREFEITO.
PARA: RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO.

Nossa Senhora das Graças (Pr), 04 de Dezembro de 2013

Prezado (a) Senhor (a):

Considerando as informações e pareceres contidos no
presente procedimento licitatório, AUTORIZO abertura do processo de licitação por
Pregão Presencial no 33/2013 — Sistema registro de preços - menor preço
por item, que tem por objetivo a seleção de propostas visando CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESQUADRAMENTO METALICA, REVISÃO GERAIS, MANUTENÇÃO
DE ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE, MONTAGEM E DESMONTAGEM ALAMBRADO, POSTES E
GRADES DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Conforme Solicitação prévia, através do departamento de
Obras e viação pública, conforme a lei no 8.666/93, e suas alterações.

JOÂO PINELI PEDROSO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURAMUNICIPALDE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.300/0001-65

ESTADO DO PARANÁ
E-mail: pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br

FONE (44) 3312-1310

Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 33/2013
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
A
Comissão Permanente
de Licitação,
da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de Tomada
de Preço, conforme abaixo especificado:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESQUADRAMENTO METALICA,
REVISÃO GERAIS, MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE, MONTAGEM E
DESMONTAGEM ALAMBRADO, POSTES E GRADES DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA
MUNICIPALIDADE.
Preço Máximo: R$ 39.155,00 ( Trinta e Nove Mil, Cento e Cinquenta e Cinco

Reais).
Abertura: 30/12/2013
Recebimento dos Envelopes contendo os documentos de habilitação e
propostas de preços: Dia 30 de Dezembro de 2013, até às 09:00 horas, na Sala de
Reuniões da Diretoria de Licitações, sita à Praça Deputado Nilson Batista Ribas, n°
131 — Nossa Senhora das Graças, Paraná. Os interessados deverão retirar
pessoalmente o edital e demais informações, que se encontram à disposição no Setor
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
sito à Rua Praça Deputado Nilson Batista Ribas, n° 131 — Nossa Senhora das Graças
- Paraná. O edital será entregue de forma impressa.
Nossa Senhora das Graças ( Pr), 05 de Dezembro de 2013.

João Pineli Pedroso
Prefeito Municipal

E2013

A COMARCA

IRA DE SANTO INÁCIO
CaP3 78970.375t001-46

O N" 108/2013-PMS1
1° 039/2013
NTO INACIO
ORMATICA-ME
'0001-27
Materiais Eletroeletremicos ( informática )
Quatro mil, novecentos e oitenta reais)
31/12/2013
ado do Paraná.
06/12/2013.

NICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNN 74.979.31111N11145
NILSON 'MISTA RIRAS, 131 CEP 944N-111111
FONE 9XX44 3311-13111
3312-1150 - ema& paigraeasffittatt.eombr

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N ° 09
TOMADA DE PREÇOS N°00812012

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, Pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua
~chim Alves de Alcintara, 133, centro, na cidade, de Santo Inácio., Estado do Paraná, inscrito
no CNPJ sob o número 76.970.375/0001-46.. Neste ato representado pelo senhor prefeito
VALDIR ANTONIO TURCATO , residente e domiciliado à Rua Mamona Uchida , 680,
portador do RG. 689.323-6 SSP/PR e CPF-074.015.909-72, e de outro lado da Empresa
CONSULTOR PUBLICO-CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LIDAME , inscrita no CNP) N° 09.659.348/0001-60„ com sede junto a Av. Candido de Abreu, 140,
de Gaitai, Estado do Parará, neste ato representado pelo st. IVAN CLAUDEMIR
SIMÃO, RG 4.646.340-4 SSP/PR , CPF 842.449.689-20, tern justo e acertado o premente Termo
Prorrogaçio de Prazo, contrato n° tf93/2012-PMSI, nos termos do Art. 57 da Lei Federal a° 8.666
e suas alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Pira moiliFirado a aausula décitna — Vigência do Conmto , para fun de prorrogação cio conn‘i")
original até, data ()6/12/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais disposições.
E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo em 02 (duas) vsas de igual
teor e forma_

Santo Itnicio-Pr. 06 de dezembro de 2013.

C 705/2013
697/2013 e dá outras providências."
IE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
no uso de suas atribuições legais e
insara de vereadores APROVADO,
te lel:
utigo 3° da Lei 697/2013 passa ter o
usos oriundos das operações de crédito
Lei, serão aplicados na execução dos
ias urbanas,
fito habitacional."
demais dispositivos legais permanecem
!i entrará em vigor na data de sua
is as disposições em contrário.

FONE (44) 3312-1310
E-autle prgitrosnalmenteaaar.govár
Praça
Nilson E. R82M, 131 - CEP 86680-000 - NOSM Sra. das Graças - Pararia
AVISO DE ~AÇA°
MOOMMADE: PREGÃO PRESENCIAS- n.°3:íon
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
A Comina° Pennamente de Udtaçao, de
PREFISTURAININICIPAL DE NOSSA ~CARA DAS GRAÇAS, toma público. Pai*
minimamente doe Interessados, que Iara regar Maga na modalidade de Tomada
de Preço, contorna, abaixo especificado:
Oblato: cobrundo ce EMPRESA ESPECIALIZADA st ESQUADRA/48(TO NETAUCA,
eevIsAo GERAIS, matoureer,Jko m AC.ADENIAS ce "racemA iro" mamam e
DESMONTAGEM AMERMO, POSTES E GR!~ DE PRED/OS RELKOS CESTA
MUNICIPEIDADE
Paço Ilidem R$ 39.155,00 (Trinta e Nove
Reab

mo, Cerdo e amuava e

Orco

Aberram 30/12/2013
Rafflebenento dos ~opa
os documentos de hablitação e
propagam da praças: Dia 90 de
2013, Mk M 0000 hem na Sala ca.
Ftauntões da Diretoria de
Deputado Illsort Balista Pães. na
131 — Nossa Senhora daa
Oa intsreasados demão retirar
pessoalmente o adttal • demais
ma se encontram A dispadção no Setor
DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
de Licitação' da PREFEITURA
alo A Rua Praça ~dado Name ~te Riba& no 131 — Notas Senhora dite Graças
- Pamni. O acRal mi arengue da karna ~ma
Nona Sonham daa Graças
/7 ( Pr),, -11g-4 Demarbro de 2013.
, é 7 /I:
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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 1 E N°2
REF: PREGÃO PRESENCIAL N 33/2013

Ata da sessão de recebimento dos envelopes n° 1- proposta
de preços e n° 2 - documentação, em atendimento ao edital
do Pregão Presencial n 33/2013 de 05/12/2013 — Sistema
Registro de Preços - Tipo menor preço por item.

Aos Trinta dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, às 10:00 horas, na sala de reunião da
Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS — Estado do Paraná, em sessão
pública, sob a presença da comissão de licitação, presidida pelo senhor pregoeiro PEDRO
GONÇALVES FRANÇA e sua equipe de apoio os senhores: LETÍCIA VITOR E JOEL
SOARES DE ARAÚJO componentes da comissão de licitação designada pela Portaria n°
035/2013, de 21 de Janeiro de 2013, publicada em 23/01/2013, para proceder os recebimento
dos envelopes n° 1 proposta de preço e n° 2, documentação, interessadas no fornecimento dos
objetos do Pregão Presencial n 33/2013 de 05/12/2013. Aberta a sessão pelo Senhor presidente,
verificou-se que não houve nenhuma empresa interessada em fazer uma oferta para o município
de Nossa Senhora das Graças, objetivando a aquisição do objeto proposto no Pregão Presencial
n 332013 . Deixada livre a palavra e nada mais havendo, a comissão decidiu encaminhar a ata
desta sessão e deixar que o Senhor Prefeito Municipal, tome as decisões atinentes ao processo
de licitação, onde o Senhor presidente deu por encerrada a sessão e cujos trabalhos eu, Letícia
Vitor secretária, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos
membros da comissão de licitação.
Secretária — Letícia Vitor
A COMISSÃO:
Pregoeiro — Pedro Gonçalves França
Membro — Joel Soares de Araújo
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PREFEITURAMUNICIPALDE NOSSASENHORADAS GRAÇAS
CNPJ 76.970.300/0001-65

ESTADO DO PARANÁ

pm@p-nsradasgracas.pr.gov.br
FONE (44) 3312-1310
Praça Deputado Nilson B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná
DECRETO N°79/2013

Declara
Modalidade Pregão Presencial n 33-2013.

deserta

o

procedimento

licitatório

na

Joao Pineli Pedroso, Prefeito Municipal, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1°. Considerando, o teor da Ata da Lavratura pela comissão permanente de
licitação, constando que não apresentou interessados em participar do Pregão Presencial.

Artigo 2°. Fica declarado DESERTA o procedimento licitatório na modalidade de pregão
presencial n 33-2013.

Artigo 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná,
aos 29 dias do mês de Dezembro de 2013.

Joao Pineli Pedroso
Prefeito Municipal

A COMARCA
PREFETTURA MUNICI
PRAÇA DEI MI

Eeradl: pferapearadasspeempagovár
FONE (44) 3312.1310
Praça Deputado talson B. Ribas, 131 - CEP 83680-000 - Nossa Sra. das Graças - Paraná

TERMO DE ADJUDICACÃO E 11
O prefeito Municipal, JOÃO PNEU PEDROSO,
especialmente a Lei te L666/93 e alterages poste
Licitacao, resolve:

rpra-AL DE ucrrAçÁo
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.' 3sn0u

01- HOMOLOGAR apresente Licita* neste ter
/2013
a) Processo Nre
3013313
b) Licitação Nr°
:
c) Modalidade
Prisão P

SISTEMA REGLSTRO DE PREÇO - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
A Cernindo Permanente de 1icirnán„ da PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, torna público, para conhecimento dos
Interimados, que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, contcnme abaixo
especificado:
Objeto: Regutro de preços peta AQUISIÇÃO FIJ rUR,NS E. FRACKINADA DE MEDICAMENTOS DE
REEMENCIA, GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO
DE SAUDE, PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS E ttel SITUAÇÃO DF, RISCO, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECREIARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO,

d) Data Homologação :

23/12/20

e) Objeto Hanolopdo :

CONTIL
iFEEPC
ABRAN
TERRITi
GRAÇA:
AT1V
SERvIÇ

Preço Máximo: RI 59.870,00 ( Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta Reais ),
conforme anexo 1- TABELA REF. DE VALORES MÁXIMOS.

INSTITI

COMIN
CONVO
SECREI
ATIVID
ADMIN1
MUNIC1

Abortam 17 de Janeiro de 2014. át 14)00 Horas,
Recebimento doa Envelopes contendo os Mieninentne de habilitação e propostas de preços:
Dia!? de Janeiro de 2014, até ia 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Diretoria de Licitogns,
sita à Praça Deputado Nilson Batista Ribas, n° 131 - Nossa Senhora das Graças, Paraná. Os
Interessados dando retirar pessoalmente o edital e demais informações, que se encontram à
ceeposição no Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS. sito à Rua Praça Deputado Nikon Batista Ribas, É 131 - Nossa Senhora das
Graças. Paraná. O edital será ontreguE de fonna •
Nossa Senhora das

O Fornecedor e Itens declarados Vencedores Cr

de 2013.

Foreetedon IS. PRESTADORA DE SERVIg
CNPJ/CPF: 11.470.1910000143

GoemilvoskintmPregoeiro

DASMAÇAS
EM DE NOSSASOIM-tom
NUMA
olowtim
MIP.QUIMMOMMO:
E-mlák paglip-ansdaergraese.proebr
FONE (44) 33124310
Praça Deputado Mien B. Ribas, 131 - CEP 86680-000 - Nossa Sra. das Graças- Paraná
num

mamo rr

COiffRATAÇ ODE SERVIÇOS DER
(FREQUENCIA MODULADA) DIÁRIO
ABRANGENCIADEAUDIENCIA NC1
TERPJTORIOMONhCIPAL DE NOSSA
GRAÇAS - PR, PARA A PRESTAÇÃO
ATMDADES CONSISTENTE NA DIV
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROI
iNsmuacsAL, TRANSMISSÃO DE
COMUNICADOS, ATOS OFICIAIS, AN
CONVOCAÇõES DE INTERESSE
SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM Cl
ATIVIDADES RELATIVAS A ORGAN
ADIetINISIRATIVA DE INTERESSE
MUNICIPAL.
Valor Total Haseologião - RS 14.41W111- ( Qei
NOSSA SENHORA C

Declare
Modalidade Pregão Presencial n 33-2013.

deserta

o

procedimento

ticitatõrio

na

Jose fine* Pedem, Prefeito Municipal, Estado do
Paraná, no taro de MIO atribuições legais:

DECRETA:
Artigo 1°. Considerando, o teor da Ata da Levrature pela corrimão permanente de
licitação, constando que não apresentou Interessados em participar do Pregão Presencial.
Artigo 2°. Fica declarado DESERTA o procedimento Ncitatórto na modalidade de pregão
presencial ri 33-2013.
JEN" Demão entre em arigor„pe data de sua 4:4~
AtIlgo
dieporaições SM contei/SI u

e revogai~ as
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