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PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 093/2017 – PROCESSO DE COMPRA N. º 115/2017 - SRP 

 
 
1. Preâmbulo 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PARANÁ, inscrita no CNPJ sob o n.º 
75.967.760/0001-71, sediada  Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, Centro, União da Vitória/PR,  com a 
devida autorização do Excelentíssimo Prefeito, Hilton Santin Roveda, Ata de Posse n.º 35/2017, 
no uso de suas atribuições legais torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO, exclusivo para microempresa, empresa de pequeno porte ou empresário individual 
qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e, objetivando 
a Registro de preços para o fornecimento de passagens aéreas para trechos nacionais e 
internacionais, incluindo reserva, emissão, entrega transferência, endosso, marcação/remarcação e 
reembolso de bilhetes para atender às necessidades das secretarias municipais, de acordo com as 
condições e especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, em conformidade com o disposto  
na Lei Municipal n.º 4363/2014, a Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, Lei 
Estadual n.º 15.608/07, legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei n.º 
8.666/1993.  
 

 
1.2. São pregoeiros, da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, Maria Celeste de Assunção 
Mance, matrícula n. º 1373001e Paulo Marcelo Scheid, matrícula n. º 272, designados pela 
Decreto n. º 65/2017, de 19/01/2017, publicada no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro 
de 2017.  

 
1.3. O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado 
em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br) – 
Acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo:  
 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 18h00min do dia 24/07/2017. 
 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 25/07/2017 das 08h01min às 08h59min. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 25/07/2017 a partir das 
09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
 
1.4. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, até 2 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição a ser 
enviada por e-mail (licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br) ou ainda protocolado no Setor de 
Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar térreo do endereço indicado no preâmbulo, 
limitado ao horário das 18 (dezoito) horas do último dia para impugnação. 
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1.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente (Dep. Jurídico), decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
1.6. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
1.7. Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e 
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail: 
licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou 
esclarecimentos) serão disponibilizadas no site Oficial da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR – www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem 
como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  
 
1.8. Formalização de Consultas:  
(informar o nº. da licitação) 
E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
Telefone: 0xx (42) 3521-1237 
Horário de expediente: das 12h às 18h00min 
LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
1.9. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município de 
União da Vitória, acessível no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de União da Vitória no 
seguinte endereço: www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da 
Transparência, bem como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os 
interessados.  
 
1.10. As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem, para 
todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3º do art. 32 da Lei Estadual n. º 15.608/07, 
nas quais a publicidade será efetuada através do Diário Oficial do Municipal.  

1.11. O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações, localizado na 
Rua Dr. Cruz Machado n.º 205, 4º andar, no horário das 12h00 às 18h00, nos dias úteis, e no site 
Oficial da Prefeitura - www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da 
Transparência, bem como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os 
interessados.  
 
1.12. Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO 01 Termo de Referência; 

ANEXO 02 Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

ANEXO 03 Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da 
Empresa Empregadora; 

ANEXO 04 Modelo Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do 
Edital; 

ANEXO 05 Modelo de Declaração de Idoneidade; 

ANEXO 06 Modelo de Carta Proposta para Fornecimento;  
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ANEXO 07 Modelo de Declaração de Responsabilidade; 

ANEXO 08 Modelo de Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de 
ME/EPP;  

ANEXO 09 Ficha Técnica Descritiva; 

ANEXO 10 Modelo da Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO 11 Modelo de Declaração contendo informações para fins de assinatura da 
Ata de Registro de Preços; 

ANEXO 12  Modelo de Inexistência de Vínculo; 

 
2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a Registro de preços para o fornecimento de 
passagens aéreas para trechos nacionais e internacionais, incluindo reserva, emissão, 
entrega transferência, endosso, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes para atender 
às necessidades das secretarias municipais, de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
2.2. É vedada a participação de licitantes cuja atividade não seja compatível com o objeto 
solicitado no ANEXO “I” – Termo de Referência.  
 
2.3. Na presente licitação será aplicado o disposto no inciso I, do art. 48, da Lei Complementar 123 
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;  
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
3.1. Somente poderão participar da presente licitação as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte aptas ao cumprimento do objeto licitado e que atenderem às exigências 
enumeradas abaixo e aos requisitos da legislação específica, inclusive quanto à documentação.  
 
3.2. Não poderão participar da presente licitação, os interessados:  
 
a) o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  
 
b) os agentes públicos impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação legal; 
 
c) empresas que se encontre em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, dissolução ou liquidação, que estejam como direito de licitar e contratar com a 
administração pública suspensa ou que tenham sido declaradas inidôneas bem como as licitantes 
que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio.  
 
d) que não sejam Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.  
 
3.3. A possibilidade de participação neste certame somente de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte se dá por força do disposto no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar Federal 
nº 147/2014. 
 
3.4. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração 
constante no Anexo “08” para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva 
do objeto anexo 06 seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. 
(artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006). 
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3.5. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente; 
 
3.6. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias 
por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.  
 
3.7. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que 
deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de funcionamento; 
 
3.8. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 
do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
 
a) Ficha técnica descritiva (PROPOSTA ELETRÔNICA), Anexo 09, com todas as especificações do 
objeto da licitação conforme item 02.1 deste edital. 
 
3.9. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela 
utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela 
entidade.  
 
3.10. Nas licitações promovidas por órgãos públicos os licitantes estarão sujeitos ao pagamento 
de taxa de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, nos valores de acordo com o link 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/pages/portal/bbmnet/Pages/licitante/Taxas-de 
utilizacao.asp 
 
3.11. A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos 
custos de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos 
ou tarifação pela prestação de serviços, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002. 
 
3.12. As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema 
poderão negociar livremente a cobrança de outros valores a título de corretagem pelos serviços 
prestados. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
4.1. As impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até às 18 horas do 2° (segundo) dia útil 
anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou 
licitante.  
 
4.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e n.º do certame, a razão social da empresa, 
número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser protocolada 
no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 
12h00 às 18h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  
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4.3. A impugnação será julgada em até um dia útil, a contar da data do seu recebimento e a 
resposta será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site Oficial da 
Prefeitura - www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem 
como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  
 
4.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos 
prazos legais.  
 
4.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 

5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para 
o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 
disputa. 
 
5.2. O Custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o equivalente aos custos pela 
utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 
entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n. º 10.520/2002;  
 
5.3. As licitantes poderão optar pelo credenciamento por intermédio de corretoras associadas ou 
diretamente no site da Bolsa. 
 
5.4. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS 
 5.5. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do Termo de 

credenciamento no item 4.8 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado em 
qualquer corretora de mercadorias associada ou na própria Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME E DOS CUSTO DE OPERACIONALIZAÇÃO 
DO SISTEMA 
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site: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br; 
 

5.6. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio 
do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas 
no Edital. 
 
5.7. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preços e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa. 

  
 5.8. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias; 
 

 5.9. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de 
Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 
 
5.10. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 

DA PARTICIPAÇÃO 
 
5.11. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante do licitante credenciado (operador da corretora de mercadorias 
ou diretamente do licitante) e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos.  
 
5.12. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante; 

 
5.13. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma corretora de mercadorias associada ou pelos telefones: São Paulo - SP (11) 3293- 
0700, Curitiba - PR (41) 3320-7800, Porto Alegre - RS (51) 3216-3700 e Uberlândia-MG (34) 
3212-1433. A relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa Brasileira de 
Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso corretoras. 
 

DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO 
 

5.14. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
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f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k) encaminhar o processo devidamente instruído, após adjudicação, à autoridade superior, 
visando a homologação e a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 
seleção da proposta mais vantajosa para o Município de União da Vitória – Paraná. 
 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 

 5.15. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 
da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 
das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

 
 5.16. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
 
5.17. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 
que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item. 
 
5.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
5.19. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados 
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances; 
 
5.20. ATENÇÃO: Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não 
será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o item alegando como motivo “erro de 
cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. 
Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido 
de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que 
visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante; 
 
5.21. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02; 
 
5.22. Estarão excluídos da aplicação das penalidades previstas no item 5.17, quando a desistência 
for decorrente de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantida 
a defesa prévia; 
5.23. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes; 
 
5.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

8 

 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 
realizados;  
 
5.25. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (Chat) 
ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

 
5.26. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O 
período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem 
novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO) 
5.26.1. Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu 
valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar 
em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  
 
5.27. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de 
menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  
 
5.28. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.  
 
5.29. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 
sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa 
etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
 
5.30. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação; 
 
5.31. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 
autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
5.32. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 
Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o 
pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela 
administração pública. 
 
5.33. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 09 deste Edital, da Empresa 
Vencedora deverão ser encaminhados em vias originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta 
de preços já readequada ao seu último lance, para o endereço da Prefeitura de União da 
Vitória - Paraná, localizada na Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 4° andar – Centro – União da 
Vitória - PR. CEP: 84.600-000 - Fone (42) 3521-1237. Pregoeiro (a): Maria Celeste de 
Assunção Mance. E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br.  
 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENVIO VIA E-MAIL E/OU FAX. 
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5.33.1. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará na inabilitação da licitante, e aplicação das penalidades previstas no 
item 11 deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o 
lance subsequente; 
 
5.34. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.30. Será 
informado no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos; 
 

6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
6.2. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
 
6.3. No preenchimento da proposta eletrônico deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada a ficha 
técnica descritiva (conforme ANEXO 09), por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) 
ao sistema contendo as seguintes informações: 
 

a. O número do item/lote, com a respectiva quantidade e especificações do produto ofertado; 
 

b. Deverá conter PERCENTUAL (%) DE DESCONTO que será praticado sobre a comissão que 
a licitante recebe das companhias aéreas pela venda de passagens aéreas nacionais e 
internacionais.  

 
c. Valor total estimado para a contratação; 

 
d. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão; 
 

6.4. O percentual (%) deverá ser único, tanto para voos nacionais como internacionais, 
independente da companhia aérea, expresso em número e por extenso, limitado a 2 (duas) casas 
decimais, excluída a taxa de embarque/desembarque. 
 
6.5. A não inserção de arquivos ou informações no campo próprio da proposta eletrônica 
implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta; 
 
6.6. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I – Termo de 
Referência; 
 
6.7. A proposta (Ficha Técnica descritiva) encaminhada pelo sistema eletrônico deverá ser no 
formato WORD e ou EXCEL, sob pena de desclassificação aquela encaminhada em outros formados 
em que o pregoeiro não consiga sua visualização; 
 
6.8. Na hipótese do licitante ser ME/EPP/MEI será necessário a informação desse regime fiscal no 
campo próprio da ficha técnica (ANEXO 09), conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006; 
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6.9. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Prefeitura Municipal de União 
da Vitória/PR e nem firam os direitos dos demais licitantes. 
 
6.10. A Empresa não poderá ser identificada na proposta eletrônica de nenhuma forma, sob 
pena de desclassificação de sua proposta.  
 

7. PROPOSTA ESCRITA – APÓS A DISPUTA 

7.1. A Empresa vencedora deverá enviar, juntamente com a documentação de habilitação, a 
Proposta de Preços escrita (Anexo 06), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 
(uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa 
citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição 
Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no 
prazo estipulado no item 5.22, deste Edital; 
7.1.1. Na proposta final (Anexo 06) a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de 
cada item ao novo valor proposto, considerando, inclusive a possibilidade de o lote único 
contemplar vários itens ou produtos. Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um desconto 
proporcional ponderado a cada item, a fim de que este tenha em seu valor unitário um desconto 
compatível com a oferta global final. 
 
7.1.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

a. Valor unitário e total do item; 
b. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazos de 

validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, 
quando for o caso;  

c. Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor do produto ou 
destacados; 

d. O prazo de validade que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura 
das propostas virtuais; 

e. Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem 
a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no Anexo 01 deste Edital. 

f. Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
 

7.2. Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 
oferecer(em) o menor valor no item; 
 
7.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 
inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital; 
 
7.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 
em vigor; 
 
7.5. Serão rejeitadas as propostas que: 

a. Que apresentem percentual de desconto menor que o estipulado no Edital; 
b. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) 

a perfeita identificação do produto licitado; 
c. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 

presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 
d. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 
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8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA NEGOCIAÇÃO 

8.1. Para julgamento será adotado o critério de TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 
observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 
 
8.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
8.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 
 
8.4. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não 
se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.  
 
8.5. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
8.6. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 
 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
9.1. Deverão constar os seguintes documentos: 

 
9.1.1. DAS DECLARAÇÕES 

 
a. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 

penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo 2º da Lei n. º 8.666/93. (Anexo 02); 

 
b. Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando 

trabalho noturno, insalubre ou perigoso; ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. (Anexo 
03); 

 
c. Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital. (Anexo 04); 

 
d. Declaração de Idoneidade. (Anexo 05); 

 
e. Declaração de Responsabilidade. (Anexo 07); 

 
f. Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP. (Anexo 08); 

 
g. Declaração de Inexistência de Vínculo. (Anexo 12); 

 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

12 

 

9.1.2. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 
8.666/93 

 
9.1.2.1. A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social deve 
ser compatível com o objeto licitado, consistirá em: 
 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  
 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores;  
 

d. Para o MEI: apresentação do Certificado de Microempreendedor Individual; 
 

e. Conforme disposto na Lei Complementar n° 123/2006, Artigos 44° e 45°, deverá 
comprovar, deverá apresentar comprovação da condição de enquadramento no 
regime das microempresas e empresas de pequeno porte através da apresentação 
de um dos seguintes documentos: 

 
e.1. Declaração comprovando que se enquadra na Lei Complementar 123/2006; 
e.2 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou 
e.3 – Documento oficial onde conste que a empresa está enquadrada como ME ou 
EPP. 
 

f. Certificado de Registro Cadastral fornecido pela Prefeitura Municipal de União da Vitória 
– Paraná, válido na data de abertura da presente licitação (Opcional - conforme Item 
9.1.6, alínea “b”); 

 
9.1.3. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 

da Lei Federal 8.666/93 
 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a 
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil;  
 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

 
c. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 
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parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições 
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros; 

 
d. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela 
Caixa Econômica Federal – CEF;  

 
e. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de 
Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;  

 
f. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais 

da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do 
licitante na forma da lei;  

 
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 
artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 
1º de maio de 1943. 

 
9.1.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  
 
9.1.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.1.3.3. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da 
fase recursal.  
 
9.1.3.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste edital, sendo 
facultado ao Pregoeiro convocar o autor do segundo menor lance para apresentar sua 
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores 
dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento 
convocatório, ou revogar a licitação. 
 

9.1.4. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Art. 30 da Lei Federal 
8.666/93 

 
a. Declaração da licitante comprometendo-se a repassar ao Município de União da 

Vitória/PR, as melhores condições promocionais oferecidas pelas empresas de transporte 
aéreo (aplicáveis a cada emissão);  
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b. Declaração da licitante comprometendo-se a entregar as passagens aéreas solicitadas pelo 
Município de União da Vitória/PR, dentro dos prazos previstos no item n.º 13.2, contadas 
da solicitação;  

 
c. Atestado de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa jurídica, de direito público ou 

privado, em nome da empresa, que comprovem a aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação;   

 
d. Comprovante de Cadastro da empresa licitante junto a CADASTUR – Ministério do 

Turismo.  
 
9.1.5. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 

da Lei Federal 8.666/93 
 

a. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da 
sede da proponente, emitida a, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega 
dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93; 
 

b. Balanço Patrimonial e demonstração contábil do exercício (último exercício social) de 
2016 já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;  

 
b.1) No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou Comercial 
(Sociedade Empresária em Geral) deverão apresentar o balanço por cópia do Livro Diário ou Livro 
Balancetes Diários e balanços de empresa, devidamente registrados pelo órgão competente, com 
os Termos de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa, designado 
no Ato Constitutivo da sociedade e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, 
legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional;  
 
b.2) em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do tipo S.A), o balanço deverá 
ser apresentado por publicação no Diário oficial do Estado;  
 
b.3) As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas 
no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, 
assinado por contador ou técnico em ciências contábeis, legalmente habilitados, constando nome 
completo e registro profissional, com os Termos de Abertura e de Encerramento;  
 
b.4) Por força do art. 18-A, § 1º, da LC 123/2006, considera o MEI o empresário individual que 
tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seus mil 
reais), optante pelo Simples Nacional. Portanto, a definição de MEI se enquadra dentro da 
definição do “pequeno empresário” e, assim, está dispensado da elaboração do balanço 
patrimonial (exigência do item n.º 9.1.5, alínea “b”). 
 
b.5) As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, 
deverão apresentar o Balanço de Abertura;  
 
b.6) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – submetidas ao IND 
DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega do livro digital junto a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
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Observações: O Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja constituída 
há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso), apresentado na forma da lei (com os 
Termos de Abertura e de Encerramento e devidamente registrado pelo órgão competente), que 
comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou 
Balanços Provisórios, assinado por contador, constando nome completo e registro profissional, 
caso a proponente seja optante do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPEED, 
submetida ao IND DNRC 107/08, arquivo digital, deverá apresentar o balanço patrimonial junto 
com cópia do recibo de entrega de livro digital junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que 
deverá estar devidamente assinado eletronicamente pelo representante legal da empresa e por 
profissional de contabilidade legalmente habilitado, conforme disposto no artigo 10, IV do Código 
Comercial Brasileiro e Normas do Conselho Federal de Contabilidade. 
 

9.1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 
9.1.6.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:  

a. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão 
sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa 
física;  

b. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;  
c. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;  
d. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 
apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou, apresentados os 
respectivos originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, 
na sessão; 
 

9.1.6.2. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral fornecido pela Prefeitura 
Municipal de União da Vitória - Paraná, válido na data de abertura desta licitação, 
substituirá a apresentação dos documentos referentes aos itens: (COMPROVAÇÃO DA 
HABILITAÇÃO JURÍDICA - 9.1.2 - alíneas “a, b, c, d, f”); (COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE 
FISCAL – 9.1.3 - alínea “a”) e (COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
– 9.1.5 - alínea “b”).  

 
9.1.6.3. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 
 
9.1.6.4. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 
 
9.1.6.5. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos 
de 90 (noventa) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata este item os 
documentos cuja validade é indeterminada; 
 
9.1.6.6. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.  
 
9.1.6.7. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser devidamente 
consularizados.  
 
9.1.6.8. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo 
estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.  
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9.1.6.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata de 
Registro de Preços. 

 
9.1.6.10. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. Os 
licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não 
lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 
 
9.1.6.11. A documentação acima, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original e 
readequada ao seu último lance, deverão ser encaminhadas em vias originais ou cópias 
autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, 
juntamente com a proposta de preços já readequada ao seu último lance, para o endereço da 
Prefeitura de União da Vitória - Paraná, localizada na Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 4° andar 
– Centro – União da Vitória - PR. CEP: 84.600-000 - Fone (42) 3521-1237. Aos cuidados da 
Pregoeiro (a): Maria Celeste de Assunção Mance. O envelope contendo os documentos deve 
estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número 
e ano do Pregão Eletrônico. 
 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Nos termos do Art. 26 do Decreto n. º 5.450/2005, que regulamenta o pregão, na 
forma eletrônica, passada a sessão de disputa de lances e indicação do vencedor, a Pregoeira 
informará, via chat, a data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interposição 
de recurso; 
10.1.1. Na data e horário estipulados para a manifestação de recursos, o(a) Pregoeiro(a) abrirá 
prazo de até 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.  
10.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor, nos termos do art. 26, §1º, do Dec. 
5.450/05. 
10.1.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-
a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema; 
10.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 
em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente; 
10.1.5. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos à autoridade competente e 
disponibilizados através do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias; 
10.1.6. Caso os recursos e contrarrazões de recursos não sejam disponibilizados no sistema da 
Bolsa Brasileira de Mercadorias do Banco do Brasil, não serão conhecidos. 
10.1.7. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos 
franqueada aos interessados. 
10.1.8. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada no chat, bem como 
conter a síntese das razões do recorrente; 
10.1.9. A falta de manifestação e motivação de recurso dentro do prazo concedido (10.3.1), 
importará na decadência do direito de recurso; 
 
10.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante; 
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10.3. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo; 
 
10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. (Art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 
 
10.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser cadastrados no site da Bolsa: 
www.bbmnetlicitacoes.com.bre enviados em uma via original, para a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória - Paraná, no endereço: Praça Dr. Cruz Machado, n. º 205 – Centro – União da 
Vitória – Paraná – CEP 84.600-000, setor de licitação, está via deverá estar em papel timbrado com 
o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser 
anexada no processo. O documento deverá ser protocolado nesta Prefeitura (Térreo). 
 
10.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro, mediante auxílio 
Jurídico, terá até 5 (cinco) dias para:  

a. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido;  

b. Motivadamente, reconsiderar a decisão;  
c. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;  

10.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
10.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 
contratação.  
 
10.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará 
o procedimento à autoridade superior para homologação.  
 

11.  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, 
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula 
nove por cento). 
b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, exceto prazo de entrega. 
 
11.2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, 
ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou 
fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa 
ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem 
prejuízo da reparação dos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná, 
pelo infrator: 
 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, prevista no art. 11 do Decreto Municipal nº. 13159/06; 
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d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 
11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 
 

12.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, será celebrada Ata de Registro de Preços, que firmará 
o compromisso para futura contratação entre as partes, com validade de 12 (doze) meses 
contados da data de sua assinatura; 
 
12.2. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de 
Preços, é facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar o item específico ou a licitação. 
 
12.3. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
12.3.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b. Não retirar a respectiva Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela Administração/SMS, sem justificativa aceitável; 
c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
d. Tiver presentes razões de interesse público; 

 
12.3.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador; 
12.3.3. 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 comprovado desde que seja formulado com antecedência 
de 30 (trinta) dias. 
 
12.4. DA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
 
12.4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao 
Município de União da Vitória promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
 
12.4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Município de União da Vitória deverá: 

a. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido; e 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
12.4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Município de União da Vitória – Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos poderá: 
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a. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
 
12.4.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de União da Vitória deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
 

13. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DOS VALORES DAS TARIFAS 

13.1. Os serviços deverão ser fornecidos, pela(s) licitante(s) vencedora(s), de forma parcelada, 
no período de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de homologação do registro de 
preços, após emissão de autorizações de fornecimento informando as quantidades necessárias.  
 
13.2. Quando da solicitação dos serviços, a Contratada deverá executá-los nos seguintes 
prazos:  
13.2.1. EM DIAS ÚTEIS: 
Atendimento: em até 03 (três) horas da solicitação. 
Entrega: quando o bilhete for eletrônico, para o e-mail a ser indicado pela CONTRATANTE, nada 
impede que a mesma o faça pessoalmente; 
 
13.2.2. NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E APÓS ÀS 17h00min (em dias úteis): 
Atendimento: em até 05 (cinco) horas da solicitação; 
Entrega: disponibilizar, nas lojas das companhias aéreas, endereço eletrônico ou local a ser 
indicado pelo passageiro, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE; 
 
13.3. Do Valor da Tarifa: 

a. O valor da tarifa a ser considerado será aquele praticado pelas concessionárias de serviços 
de transporte aéreo, inclusive quanto às promocionais.  

b. Serão repassadas à PMUVA as tarifas promocionais, sempre que forem cumpridas as 
exigências legais para esse fim.  

c. À Administração da PMUVA reserva-se o direito de solicitar a comprovação, sempre que 
julgar necessária, do valor vigente das tarifas, à data da emissão dos bilhetes de passagens, 
devendo este valor ser igual ao visualizado na tela do site da companhia aérea para o setor 
privado. 
 

14. DAS OBRIGAÇÕES  

14.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
a. Receber os produtos conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico n. º ***/2017 

– Processo n. º ***/2017;  
b. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;  
c. Aplicar a empresa Contratada às penalidades cabíveis, quando for o caso;  
d. Prestar a Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do objeto;  
e. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 

setor competente;  
f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;  
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção; 
 
14.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
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14.2.1. A Contratada se obriga a executar os serviços, em rigorosa e estrita obediência às 
prescrições e exigências contidas neste Edital e seus Anexos.  
14.2.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e 
documentos integrantes desta Ata e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a 
CONTRATADA a:  
 

a. Reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, com fornecimento do referido bilhete eletrônico por e-mail ou nas 
dependências as Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.  

b. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados.  
c. Manter preposto para representá-la quando da execução dos serviços.  
d. Atender às requisições da Prefeitura somente quando forem realizadas por funcionários 

autorizados.  
e. Conceder à Prefeitura (PMUVA) as mesmas vantagens oferecidas ao setor privado, sendo 

que a Contratada deverá emitir as passagens aéreas solicitadas com o menor preço dentre 
os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para 
horários compatíveis com a programação da viagem.  

f. Atender à PMUVA com máxima presteza, em caráter obrigatório e imediato, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, por qualquer meio de comunicação, nos casos de solicitações 
extraordinárias e ocorridas fora do horário de expediente, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados.  

g. Apresentar pesquisa nas companhias aéreas, por meio de sistema informatizado de 
pesquisa próprio, indicando obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, 
inclusive aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para horários 
compatíveis com a programação da viagem.  

h. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reserva de passagem, 
tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarque, em aeroportos do Brasil 
ou no exterior.  

i. Refazer e/ou corrigir, no prazo máximo de 1 (uma) hora, a contar da comunicação, os 
serviços rejeitados quando em horário de expediente e 24 (vinte e quatro) horas nos 
demais casos.  

j. Informar à PMUVA os preços praticados pelas companhias de transporte aéreo, e suas 
eventuais majorações, se previstas, fornecendo cotações atualizadas, inclusive as de 
preços promocionais, bem como informar sobre regras e taxas relativas ao reembolso, à 
remarcação, à alteração dos prazos de reservas e ao no-show.  

k. Elaborar plano de viagem para passagens internacionais, com diferentes alternativas para 
os usuários.  

l. Efetuar a marcação de assentos, quando solicitado e indicado pela PMUVA. 
m. Reembolsar à PMUVA o valor correspondente ao preço da passagem aérea, subtraído do 

valor referente à multa de reembolso e demais taxas fixadas por dispositivos legais que 
regulam a matéria, devidamente comprovado, em virtude da não utilização do bilhete, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção 
contratual.  

n. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência do 
contrato, não respondendo a PMUVA solidária ou subsidiariamente por este reembolso, 
que é de inteira responsabilidade da Contratada.  

o. Executar os serviços ora licitados de acordo com as tarifas em vigor na data de emissão do 
bilhete, obedecendo as normas e condições estabelecidas pelo Departamento de Aviação 
Civil-DAC e pelo Sindicato Nacional das Empresas Aéreas - SNEA, para passagens 
nacionais e pela International Air Transport Association - IATA para passagens 
internacionais.  

p. Apresentar faturas com os seguintes dados:  
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• Identificação do bilhete (número, data da emissão, data da viagem, companhia 
aérea e trecho);  

• Nome do passageiro;  
• Valor da tarifa;  
• Valor da taxa de embarque;  
• Valor do serviço de agenciamento; e  
• Valor da fatura.  

 
q. Se houver regras e taxas fixadas pelas companhias aéreas que tornem o menor preço 

desvantajoso para a PMUVA, a empresa deverá comunicar este fato antecipadamente à 
administração, a quem caberá decidir pela melhor opção.  

r. Manter a PMUVA permanentemente informada sobre todas as empresas que operem com 
voos domésticos, as eventuais alterações desse quadro, bem como as tarifas praticadas.  

s. Fornecer à PMUVA relatórios operacionais, discriminando os serviços prestados durante 
o mês anterior, por tipo de serviço, por data de emissão de passagem, por nome do 
passageiro, por bilhete reembolsado, por companhia aérea. 

 
15.  DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a execução dos serviços/passagens ora 
solicitados, mediante a apresentação de Notas Fiscais em nome da Prefeitura Municipal de União 
da Vitória, desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado 
e de acordo com as determinações e especificações, após terem sido aprovados pelo setor 
competente do mesmo. 

15.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal 
de União da Vitória (Secretaria Municipal de Administração), os pagamentos serão liberados. 

 
15.3. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  
 
15.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  
 
15.5. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinentes. 
 
15.6. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico 
ao apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento 
contratual.  
 
15.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
 
15.8. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no 
Orçamento Municipal, para o exercício de 2017/2018; 
 
15.9. As despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 2.006.3390.39 - 1510 - 
38/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.002.3390.39 - 1000 - 5/2017   
-   MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
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16.  REAJUSTAMENTO 

16.1. O percentual de desconto ofertado será fixo e irreajustável.  
 

17.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 
Municipal de União da Vitória - Paraná revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 
dos participantes da licitação. O Município de União da Vitória - Paraná poderá, ainda, prorrogar, 
a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
 
17.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou 
do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
17.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
 
17.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-
lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
 
17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação; 
 
17.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 
no Diário Oficial do Município; 
 
17.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital; 
 
17.9. Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações 
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de 
entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 
realizada; 
 
17.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da cidade de União da Vitória, Estado do Paraná;  
 
17.11. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário 12h00min às 
18h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Compras e Licitações 
da Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná, telefone (42) 3521-1237 para melhores 
esclarecimentos; 
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17.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 
autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  
 
17.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 

  
17.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

União da Vitória, 07 de julho de 2017. 
 
 

Hilton Santin Roveda 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.º 
4363 de 04 de fevereiro de 2014, Decreto Municipal n.º 123/2010, Lei Federal n.º 10.520, Decreto 
n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais 
normas legais e regulamentares. 
 
2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para o fornecimento de passagens 
aéreas para trechos nacionais e internacionais, incluindo reserva, emissão, entrega transferência, 
endosso, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes para atender às necessidades das 
secretarias municipais, de acordo com as condições e especificações estabelecidas neste edital e seus 
anexos. 
 
2.2. Passagem aérea compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, 
nos casos em que isso representa toda a contratação.  
 
2.3. Trecho compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de 
existirem conexões ou serem utilizadas mais de uma companhia aérea. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1. A contratação em questão se faz imprescindível ante as necessidades futuras das Secretarias 
Municipais em prover condições para realização de viagens realizadas pelos agentes municipais, 
no uso das respectivas atribuições e para promover a locomoção de pessoas externas à 
Administração Pública com vistas a permitir o desenvolvimento e otimização das atividades 
pertinentes as demandas da Prefeitura Municipal. 
 
3.2. A presente contratação se justifica pela necessidade contínua de manutenção dos serviços de 
reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional 
e internacional, pois essas modalidades de transporte se constituem em ferramentas essenciais à 
Administração Municipal de União da Vitória no exercício de suas atividades. Assim, para o 
desempenho dessas atribuições institucionais é mister, quando houver necessidade, o 
deslocamento de agentes em exercício deste Município, em âmbito nacional e internacional. 
 
4. DOS VALORES 
4.1. O valor total estimado para esta contratação, via processo licitatório é de R$ 80.000,00 
(Oitenta mil reais). 

 
 

Item Especificações Estimativa de valores a 
serem alocados para a 
totalidade da aquisição 
(passagens nacionais e 

internacionais); 

Percentual 
Mínimo de 

desconto (*) 

 

01 

 

Fornecimento de passagens aéreas 
para trechos nacionais e 
internacionais, incluindo reserva, 
emissão, entrega transferência, 
endosso, marcação/remarcação e 
reembolso de bilhetes. 

 

 

R$ 80.000,00 

 

 

36%  
(Trinta e seis 

por cento) 
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4.2. A disputa do pregão será pelo MENOR PREÇO (MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO). 
4.2.1. O percentual mínimo de desconto será de 36% (Trinta e seis por cento). 
 

4.3. Considerando-se históricos de viagens, os roteiros mais comuns são: Curitiba x Brasília (Ida e 
volta) e Curitiba x São Paulo (Ida e volta);  
 
4.4. Poderão ser utilizados outros destinos nacionais ou internacionais; 
 
4.5. O Município reserva-se ao direito de definir datas e horários para embarques; 
 
4.6. Nos valores já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas com a passagem, inclusive 
taxa de embarque, taxa DU, quando for o caso;  
 
4.7. Havendo mudança de datas de saída ou retorno, os valores referentes às diferenças de preço 
e multas serão de responsabilidade do Município.  
 
4.8. O percentual de desconto oferecido pela agência, para fins de aferição do menor preço, incide 
sobre o valor da comissão da agência e não sobre o valor da passagem.  
 
5. DA FISCALIZAÇÃO  
5.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados.  
 
5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
 
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
6.1. Aquelas previstas no item 10 da minuta da Ata de Registro de Preços; 

 
Município de União da Vitória/PR, 07 de julho de 2017. 

 
Hilton Santin Roveda 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 02 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
ANEXO 02 - (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob 
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante e Carimbo) 
 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
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ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF N.º sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em 
nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei.  
 
Federal nº. 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº. 8666/93. 
 

(Local e Data) 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante e Carimbo) 
 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO 
EDITAL 

 
 
Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos 

constantes no Edital Pregão Eletrônico n.º ***/2017 – Processo n.º ***/2017 e seu(s) ANEXOS 

e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no 

que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação, quanto ao pagamento de 

emolumentos à Bolsa Brasileira de Mercadorias pela utilização de recursos e tecnologia de 

informação. 

 

Data: 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante + Carimbo 
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ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico n.º **/20**– Processo n.º **/20**, 
instaurado pelo Município de União da Vitória - Paraná, que não estamos impedidos de licitar 
ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
 _______________, em __________ de ____________ de 20__. 

                  (Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos). 
 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 06 – CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO (A SER ENTREGUE APÓS A 
DISPUTA, CONFORME ÚLTIMO LANCE) 

 
AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de União da Vitória – Paraná 
 

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º **/2017 – PROCESSO N.º **/2017 
Fornecedor: 
CNPJ:                                                                      Inscrição Estadual: 
Endereço:                                                                Bairro: 
CEP:                                 Cidade:                            Estado: 
Telefone:                                                                 E-mail: 
Banco:                               Agência:                         Conta Corrente: 
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 90 (noventa) dias. 
PREVISÃO DE ENTREGA: 
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: 
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital: 

 
                PREÇO (READEQUADO AO ÚLTIMO LANCE VENCEDOR) 

 

Percentual de Desconto por extenso do Item/Lote: % (........................................................................) 
a. Considerando-se históricos de viagens, os roteiros mais comuns são: Curitiba x Brasília (Ida 

e volta) e Curitiba x São Paulo (Ida e volta);  

b. Poderão ser utilizados outros destinos nacionais ou internacionais; 
c. O Município reserva-se ao direito de definir datas e horários para embarques; 
d. Nos valores já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas com a passagem, inclusive 

taxa de embarque, taxa DU, quando for o caso;  
e. Havendo mudança de datas de saída ou retorno, os valores referentes às diferenças de preço 

e multas serão de responsabilidade do Município.  
f. O percentual de desconto oferecido pela agência, para fins de aferição do menor preço, incide 

sobre o valor da comissão da agência e não sobre o valor da passagem.  
 
� Declaramos que nesta proposta estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de 
qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão Eletrônico, nada mais sendo lícito 
pleitear a esse título. 
 

___________________, em ______ de _______________ de 2017. 
 

__________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal) 

Item Especificações Estimativa de valores a serem 
alocados para a totalidade da 

aquisição (passagens 
nacionais e internacionais); 

Percentual de 
desconto (*) 

 

01 

 

Fornecimento de passagens aéreas para 
trechos nacionais e internacionais, 
incluindo reserva, emissão, entrega 
transferência, endosso, 
marcação/remarcação e reembolso de 
bilhetes. 

 

 

R$ 80.000,00 
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ANEXO 07 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 
   Ao (a) Pregoeiro do Município de União da Vitória do Estado do Paraná 

 
  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 
de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º **/20** – Processo n.º **/20**, 
instaurado pela Prefeitura Municipal de União da Vitória - Estado do Paraná, que:  
 

• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se 
façam necessárias; 

• Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

• 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 legislação correspondente, publicada 
durante a vigência do Contrato; 

• Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa 
do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n.º **/20** – 
Processo n.º **/20**, realizado pela Prefeitura de União da Vitória – PR. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
__________,em __ de ______ de 20__. 
 
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa proponente) 
 
 
OBS.: 
Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 
o número do CNPJ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

32 

 

ANEXO 08 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro 
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP). 

 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF N.º sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins 
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que 
estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto 
na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
 

(Local e Data) 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO 09 – FICHA TECNICA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Especificação do produto:  

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço inicial para o item (em R$): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação 
e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório 
(edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP.)]. 

Data: 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
A/C PREGOEIRO, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. xxx/xxxxx  
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO  
1.OBJETO : 
 
1.1. A presente licitação tem como: Registro de preços para o fornecimento de passagens aéreas 
para trechos nacionais e internacionais, incluindo reserva, emissão, entrega transferência, endosso, 
marcação/remarcação e reembolso de bilhetes para atender às necessidades das secretarias 
municipais, de acordo com as condições e especificações estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

A Empresa não poderá ser identificada na proposta eletrônica de nenhuma forma, sob pena 
de desclassificação de sua proposta. 

Item Especificações Estimativa de 
valores a serem 
alocados para a 

totalidade da 
aquisição 

(passagens 
nacionais e 

internacionais); 

Percentual 
de desconto 

(*) 

 

01 

 

Fornecimento de passagens aéreas para trechos 
nacionais e internacionais, incluindo reserva, 
emissão, entrega transferência, endosso, 
marcação/remarcação e reembolso de bilhetes. 

 

 

R$ 80.000,00 
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ANEXO 10 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – n° Número de Instrumento Contratual 

Processo n.° xx/20__ / Pregão Eletrônico n.º xx/20__ 
 
O Município de União da Vitórias - PR, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado 
pelo Prefeito, Sr.............................., portador do CPF nº .................................., doravante denominado 
ÓRGÃO GESTOR e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. .................................., portador 
do CPF nº ...............................de ora em diante denominada EMPRESA DETENTORA DE PREÇOS 
REGISTRADOS, resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do 
Processo Licitatório nº xx/20__, correlato ao Pregão Eletrônico nº xx/20__ – Secretaria 
Municipal de Transportes e Serviços Públicos, aberta em __/__/20__ e homologada em ..............., 
consoante as cláusulas a seguir: 
 
1. DO OBJETO E DOS VALORES 
1.1. O objeto da presente ata é: Registro de preços para o fornecimento de passagens aéreas para 
trechos nacionais e internacionais, incluindo reserva, emissão, entrega transferência, endosso, 
marcação/remarcação e reembolso de bilhetes para atender às necessidades das secretarias 
municipais, de acordo com as condições e especificações estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
1.2. O valor total anual estimado do presente instrumento é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), 
sendo meramente estimativo, não cabendo à CONTRATADA quaisquer direitos, caso esse valor 
não seja atingido durante o prazo de vigência da presente Ata e a despesa mensal decorrente será 
variável, conforme demanda da CONTRATANTE e conforme discriminados a seguir: 
 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA concederá à CONTRATANTE o desconto de _____% 
(___por cento), excluída a taxa de embarque devendo, neste percentual, estar inclusas todas as 
despesas que influam nos custos, tais como: mão de obra, tributos, abatimentos e/ou descontos, 
encargos (sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e de ordem de classe, etc.) taxas, custos de 
transporte de entrega de bilhete, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto e demais despesas incidentes e o desconto também incidirá sobre as 
tarifas promocionais, sempre que ocorrer. 
 

Parágrafo SEGUNDO – O percentual de desconto ofertado será fixo e irreajustável. 
 

2. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA  
2.1. Os serviços deverão ser fornecidos, pela(s) licitante(s) vencedora(s), de forma parcelada, no 
período de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de homologação do registro de preços, 
após emissão de autorizações de fornecimento informando as quantidades necessárias.  
 
2.2. Quando da solicitação dos serviços, a Contratada deverá executá-los nos seguintes 
prazos:  

Item Especificações Valor Estimado 
Anual 

Percentual de 
desconto (*) 

 

01 

 

Fornecimento de passagens aéreas para trechos 
nacionais e internacionais, incluindo reserva, 
emissão, entrega transferência, endosso, 
marcação/remarcação e reembolso de bilhetes. 

 

 

R$ 80.000,00 
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2.2.1. EM DIAS ÚTEIS: 
Atendimento: em até 03 (três) horas da solicitação. 
Entrega: quando o bilhete for eletrônico, para o e-mail a ser indicado pela CONTRATANTE, nada 
impede que a mesma o faça pessoalmente; 
 
2.2.2. NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E APÓS ÀS 17h00min (em dias úteis): 
Atendimento: em até 05 (cinco) horas da solicitação; 
Entrega: disponibilizar, nas lojas das companhias aéreas, endereço eletrônico ou local a ser 
indicado pelo passageiro, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE; 

 
2.3. Do Valor da Tarifa: 

a. O valor da tarifa a ser considerado será aquele praticado pelas concessionárias de serviços 
de transporte aéreo, inclusive quanto às promocionais.  

b. Serão repassadas à PMUVA as tarifas promocionais, sempre que forem cumpridas as 
exigências legais para esse fim.  

c. À Administração da PMUVA reserva-se o direito de solicitar a comprovação, sempre que 
julgar necessária, do valor vigente das tarifas, à data da emissão dos bilhetes de passagens, 
devendo este valor ser igual ao visualizado na tela do site da companhia aérea para o setor 
privado. 

 
4. DO REAJUSTE  
4.1. O percentual de desconto ofertado será fixo e irreajustável.  

 

5 - DAS OBRIGAÇÕES:  
5.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

a. Receber os produtos conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico n.º ***/2017 – 
Processo n.º ***/2017;  

b. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;  
c. Aplicar a empresa Contratada às penalidades cabíveis, quando for o caso;  
d. Prestar a Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do objeto;  
e. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 

setor competente;  
f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;  
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção; 
 
5.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  
 
5.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
5.2.1. A Contratada se obriga a executar os serviços, em rigorosa e estrita obediência às 
prescrições e exigências contidas neste Edital e seus Anexos.  
5.2.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos 
integrantes desta Ata e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:  
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a. Reservar, emitir, marcar, remarcar e cancelar bilhete de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, com fornecimento do referido bilhete eletrônico por e-mail ou nas 
dependências as Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.  

b. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados.  
c. Manter preposto para representá-la quando da execução dos serviços.  
d. Atender às requisições da Prefeitura somente quando forem realizadas por funcionários 

autorizados.  
e. Conceder à Prefeitura (PMUVA) as mesmas vantagens oferecidas ao setor privado, sendo 

que a Contratada deverá emitir as passagens aéreas solicitadas com o menor preço dentre 
os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para 
horários compatíveis com a programação da viagem.  

f. Atender à PMUVA com máxima presteza, em caráter obrigatório e imediato, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, por qualquer meio de comunicação, nos casos de solicitações 
extraordinárias e ocorridas fora do horário de expediente, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados.  

g. Apresentar pesquisa nas companhias aéreas, por meio de sistema informatizado de 
pesquisa próprio, indicando obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, 
inclusive aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para horários 
compatíveis com a programação da viagem.  

h. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reserva de passagem, 
tarifas de embarque e quaisquer outras logísticas de embarque, em aeroportos do Brasil 
ou no exterior.  

i. Refazer e/ou corrigir, no prazo máximo de 1 (uma) hora, a contar da comunicação, os 
serviços rejeitados quando em horário de expediente e 24 (vinte e quatro) horas nos 
demais casos.  

j. Informar à PMUVA os preços praticados pelas companhias de transporte aéreo, e suas 
eventuais majorações, se previstas, fornecendo cotações atualizadas, inclusive as de 
preços promocionais, bem como informar sobre regras e taxas relativas ao reembolso, à 
remarcação, à alteração dos prazos de reservas e ao no-show.  

k. Elaborar plano de viagem para passagens internacionais, com diferentes alternativas para 
os usuários.  

l. Efetuar a marcação de assentos, quando solicitado e indicado pela PMUVA. 
m. Reembolsar à PMUVA o valor correspondente ao preço da passagem aérea, subtraído do 

valor referente à multa de reembolso e demais taxas fixadas por dispositivos legais que 
regulam a matéria, devidamente comprovado, em virtude da não utilização do bilhete, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, inclusive em decorrência da rescisão ou extinção 
contratual.  

n. Reembolsar, pontualmente, as companhias aéreas, independentemente da vigência do 
contrato, não respondendo a PMUVA solidária ou subsidiariamente por este reembolso, 
que é de inteira responsabilidade da Contratada.  

o. Executar os serviços ora licitados de acordo com as tarifas em vigor na data de emissão do 
bilhete, obedecendo as normas e condições estabelecidas pelo Departamento de Aviação 
Civil-DAC e pelo Sindicato Nacional das Empresas Aéreas - SNEA, para passagens 
nacionais e pela International Air Transport Association - IATA para passagens 
internacionais.  

p. Apresentar faturas com os seguintes dados:  
• Identificação do bilhete (número, data da emissão, data da viagem, companhia 

aérea e trecho);  
• Nome do passageiro;  
• Valor da tarifa;  
• Valor da taxa de embarque;  
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• Valor do serviço de agenciamento; e  
• Valor da fatura.  

 
q. Se houver regras e taxas fixadas pelas companhias aéreas que tornem o menor preço 

desvantajoso para a PMUVA, a empresa deverá comunicar este fato antecipadamente à 
administração, a quem caberá decidir pela melhor opção.  

r. Manter a PMUVA permanentemente informada sobre todas as empresas que operem com 
voos domésticos, as eventuais alterações desse quadro, bem como as tarifas praticadas.  

s. Fornecer à PMUVA relatórios operacionais, discriminando os serviços prestados durante 
o mês anterior, por tipo de serviço, por data de emissão de passagem, por nome do 
passageiro, por bilhete reembolsado, por companhia aérea. 

 
6. DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a execução dos serviços/passagens ora 
solicitados, mediante a apresentação de Notas Fiscais em nome da Prefeitura Municipal de União 
da Vitória, desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado 
e de acordo com as determinações e especificações, após terem sido aprovados pelo setor 
competente do mesmo. 

6.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal 
de União da Vitória (Secretaria Municipal de Administração), os pagamentos serão liberados. 

 
6.3. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  
 
6.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  
 
6.5. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinentes. 
 
6.6. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico 
ao apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento 
contratual.  
 
6.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
 
6.8. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no 
Orçamento Municipal, para o exercício de 2017/2018; 
 
6.9. As despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 2.006.3390.39 - 1510 - 
38/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.002.3390.39 - 1000 - 5/2017   
-   MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
 
7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
7.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  
a) A pedido, quando:  
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- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.  
 
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:  
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado;  
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
- por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 
Registro de Preço, sem justificativa aceitável;  
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 
Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento 
na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 
 
8. DA GARANTIA  
8.1. A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações 
previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações 
subsequentes.  
 
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. A responsabilidade pela fiscalização da execução do objeto contratado ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Administração e através de servidor designado pela mesma.  
 
9.2. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral 
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de União da Vitória - PR pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na 
legislação em vigor.  
10.1.1. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na prestação dos 
serviços, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido realizado, contado a partir da 
solicitação de execução do mesmo encaminhada pela Secretaria responsável.  
10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, quando decorridos 30 dias, 
ou mais, de atraso. 
 
10.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro de seus prazos de validade, ensejarão:  
10.2.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 30% (trinta por 
cento) sobre o valor total da proposta, lance ou oferta adjudicada.  
10.2.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 
Jataí pelo período de até 5 (cinco) anos.  
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10.3. As multas de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os 
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam da 
vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso.  
 
10.4. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma 
notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 
5º, inciso LV da Constituição Federal.  
 
10.5. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de 
descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela 
Administração Pública. 
 
11. DO FORO  
11.1. É competente o Foro da Comarca de União da Vitória – PR, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.  
 
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.  
 
 

União da Vitória, XXX de XXXX de 2017 
 
 

____________________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

__________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS:  
________________________________                                                _________________________________  
 
Nome: CPF: RG:                                                                        Nome: CPF: RG: 
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ANEXO 11 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO 
CONTRATUAL/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Razão Social da proponente_______________________________________________________________________________ 

Endereço ___________________________________________________________________________________________________ 

Bairro ________________________ CEP: ________________________________________________________________________ 

Cidade ______________________________, Estado _______________________________________________________________ 

CNPJ nº _____________________________________________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº ______________________________________________________________________________________ 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº ______________________________________________________________________ 

Nº do telefone ___________ Nº de fax da empresa _________________________________________________________ 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato________________________________ 

Função do representante legal____________________________________________________________________________ 

Endereço do representante legal________________________ _________________________________________________ 

RG nº ________________________ Órgão emissor ______________________________________________________________ 

CPF nº ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Local e data ________/______/_______/20__  

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

e carimbo da empresa 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 
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ANEXO 12 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
(papel timbrado da empresa) 

 
 

 

 
Declaro sob as penas da Lei que a empresa ....................................., CNPJ................................, na qualidade 
de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de União da 
Vitória/PR, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista que impossibilite a participação no Pregão 
Eletrônico n.º **/2017  
 
 
 
 
União da Vitória, ............ de ............................... de ............  
 
 
 

...................................................................................................... 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


