
 

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 

 

 

Departamento de Licitações 
Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 112/2017 – Processo n.º 147/2017 

Procedimento licitatório exclusivo a microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa 
física ou empresário individual qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

1 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

   
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 112/2017 – PROCESSO N.º 147/2017 

 
SUMÁRIO 

 
1. PREÂMBULO ............................................................................................................................................................... 3 
2. DO OBJETO ................................................................................................................................................................... 5 
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ............................................................................................ 5 
4. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA............................................................................ 5 
5. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO .................................................................................................................... 6 
6. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO ................................................................................................ 6 
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO ............................................................................................................... 7 
8.DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME E DOS CUSTOS DE 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA.....................................................................................................................  

 
8 

9. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA ............................................................................................................ 12 
10. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ............................................................................................................ 13 
11. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES ...................................................................................................................... 13 
12. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS .......................................................................................................... 14 
13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA ................................................................................ 16 
14. DA HABILITAÇÃO ................................................................................................................................................... 18 
15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ....................................................................................... 22 
16. DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ............................................................... 23 
17. DO REGISTRO DE PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO ................................................................................... 24 
18. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ..................................................................... 25 
19. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS .................................................................................... 27 
20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ................................................................................................................. 27 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ................................................................................................................ 29 
22. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO ......................................................................................................................... 29 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ................................................................................................................................. 30 
ANEXO 01 DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA .......................................................................................... 32 
ANEXO 02 DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS .................................................................................................................................................................. 

 
39 

ANEXO 03 DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO 
MENOR NO QUADRO DA EMPRESA EMPREGADORA ................................................................................... 

 
40 

ANEXO 04 DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO 
ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL ....................................................................................................................................... 

 
41 

ANEXO 05 DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE ................................................. 42 
ANEXO 06 DO EDITAL - MODELO DE CARTA PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO............ 43 
ANEXO 07 DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ................................ 44 
ANEXO 08 DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIMA DE 
TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP.......................................................................................................................................... 

 
45 

ANEXO 09 DO EDITAL - FICHA TÉCNICA DESCRITIVA/PROPOSTA ELETRÔNICA .......................... 46 
ANEXO 10 DO EDITAL - MODELO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ........................................................ 47 
ANEXO 11 DO EDITAL - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ................................................... 48 



 

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 

 

 

Departamento de Licitações 
Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 112/2017 – Processo n.º 147/2017 

Procedimento licitatório exclusivo a microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa 
física ou empresário individual qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

2 

 

ANEXO 12 DO EDITAL - DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE 
ASSINATURA DO CONTRATO ................................................................................................................................... 

 
58 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL ........................................................................................................................ 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 

 

Departamento de Licitações 
Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 112/2017 – Processo n.º 147/2017 

Procedimento licitatório exclusivo a microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa 
física ou empresário individual qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

3 

 

1. PREÂMBULO 

 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ, inscrita no CNPJ sob n.º 
75.967.760/0001-71, sediada à Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, bairro Centro, Município de 
União da Vitória, Estado do Paraná, com a devida autorização do Excelentíssimo Prefeito, Hilton 
Santin Roveda, Ata de Posse n.º 35/17, em conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º 
4363/2014, Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, Decreto n.º123/2010, legislação 
complementar aplicável e, no que couber, na Lei n.º 8.666/1993, torna pública a realização de 
procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, n.º 112/2017 – 
PROCESSO n.º 147/2017, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, tendo por objeto a 
formação de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do objeto descrito no item 2 do presente 
Edital.  
 
1.2. São pregoeiros da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR: Maria Celeste de Assunção 
Mance, matrícula n.º 1373001 e Paulo Marcelo Scheid, matrícula n.º 272, designados pelo 
Decreto Municipal n.º 65/2017, de 19/01/2017, publicado 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, disponível em 
www.bbmnetlicitacoes.com.br – Acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e 
horários definidos abaixo: 
 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 18h00min do dia 19/09/2017. 
 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 20/09/2017 das 08h01min às 08h59min. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 20/09/2017 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 02 
(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 18h00min (dezoito horas) do último dia para impugnação. 
 
1.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente (Depto. 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. 
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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 12h00min 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 eletrônico: 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 inciso XII do artigo 18 da Lei Municipal nº 
4363/2014, nas quais a publicidade será efetuada através do Diário Oficial do Município. 
 
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 12h00min às 18h00min, 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 eletrônico: 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 Declaração de Idoneidade; 

ANEXO 06 Modelo de Carta Proposta Final para Fornecimento;  

ANEXO 07 Modelo de Declaração de Responsabilidade; 

ANEXO 08 Modelo de Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP;  
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ANEXO 09 Ficha Técnica Descritiva/ Proposta Eletrônica; 

ANEXO 10 Modelo de Inexistência de Vínculo; 

ANEXO 11 Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO 12 Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato; 

ANEXO 13 Recibo de Retirada de Edital; 

 

2. DO OBJETO 

 
2.1. Formação de Registro de Preços para aquisição estimada de 2.500 (dois mil e quinhentos) 
garrafões de 20 litros de água mineral, 1.000 (mil) garrafas descartáveis de 1,5l de água mineral 
sem gás e 3.000 (três mil) pacotes de 500g de café torrado e moído, para ser consumido pelo 
período de 12 meses, com entrega conforme a necessidade por parte da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR. 
 
2.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos observando o seguinte modelo: 
 

Item Especificações Quantidades Preço 
Unitário 
Máximo 

Preço Total 
Máximo 

1 Água mineral em garrafão 
retornável de 20 litros.  

2.500 Un. R$ 10,86 R$ 27.150,00 

2 Água mineral sem gás, em garrafa 
descartável de 1,5l.  

1.000 Un. R$ 2,06 R$ 2.060,00 

3 Café torrado e moído, pacote de 
500g. 

3.000 Pacotes R$ 11,05 R$ 33.150,00 

 
2.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela do item 2.2, facultando-se ao licitante 
a participação em quantos itens forem de seu interesse.  
 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1. Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação. 
 

4. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  
4.1. Por força do disposto no art. 27, inciso XXI, da Constituição do Estado do Paraná, fica fixado 
o seguinte preço máximo unitário: R$ 10,86 (dez reais e oitenta e seis centavos) para a água 
mineral em garrafão retornável de 20 litros; R$ 2,06 (dois reais e seis centavos) para a água 
mineral sem gás, em garrafa descartável de 1,5l e; R$ 11,05 (onze reais e cinco centavos) para o 
café torrado e moído de pacote de 500g. 
 
4.2. A proposta que consignar preço unitário e global superior ao fixado por este Edital será 
desclassificada.  
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4.3. O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos das seguintes 
dotações: 2.005.3390.30 - 1000 - 27/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 2.006.3390.30 - 1000 - 34/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 2.002.3390.30 - 1000 - 3/2017   -   MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 
PREFEITO 2.071.3390.30 - 1303 - 218/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 
2.030.3390.30 - 1000 - 312/2017   -   MANUTENCAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 
2.007.3390.30 - 1000 - 67/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
2.011.3390.30 - 1504 - 82/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE TRANSP E SERV 
PUBLICO 2.017.3390.30 - 1104 - 150/2017   -   MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 
2.027.3390.30 - 1000 - 290/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO , 
do Orçamento Próprio da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
5.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.  
 
5.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital nem preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
6.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 18 horas do 2° (segundo) dia 
útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer 
cidadão ou licitante. 
 
6.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e nº 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 da Prefeitura Municipal de União da Vitória, no 
endereço indicado no preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min, ou encaminhada 
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. 

 

6.2.1. A impugnação, no caso de Pessoa Física, deverá ser apresentada por escrito, 

dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da 

modalidade e n. º do certame, número do CPF, telefone, endereço eletrônico para 

contato, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, no 

endereço indicado no preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min, ou 

encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 

licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  

 

6.3. 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.  
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6.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos 
prazos legais.  
 
6.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas 
     

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
7.1. Poderão participar desta Licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto da licitação, regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições 
deste Edital e seus Anexos;  
 

7.1.1. A participação nesta licitação será exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, conforme disposto no art. 48, I, da Lei Complementar n.º 
123/2006.  

 
7.2. Não poderão participar direta ou indiretamente deste Pregão:  
 

7.2.1. interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9 da Lei n.º 
8.666/93; 
 
7.2.2. empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar 
com a Prefeitura Municipal de União da Vitória, conforme inciso III do artigo 150 da 
Lei Estadual Paranaense n.º 15.608/2007;  
 
7.2.3. empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de 
vigência de igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do 
artigo 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
7.2.4. empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná, 
conforme artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002;  
 
7.2.5. empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal, direta e Indireta com fulcro no inciso IV do 
artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993;  
 
7.2.6. empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou 
extrajudicial;  

 
7.2.7. consórcio de empresas, sob nenhuma forma;  
 
7.2.8. empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem regularmente no 
país;  
 
7.2.9. empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 
definição do artigo 3º e parágrafos da Lei Complementar n.°123/06.  



 

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 

 

 

Departamento de Licitações 
Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 112/2017 – Processo n.º 147/2017 

Procedimento licitatório exclusivo a microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa 
física ou empresário individual qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

8 

 

7.3. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, 
normas administrativas e técnicas aplicáveis. 
             

8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME E DOS CUSTOS DE 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 

 
8.1. 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. 
 
8.2. 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;  
 
8.3. As licitantes poderão optar pelo credenciamento por intermédio de corretoras associadas ou 
diretamente no site da Bolsa. 
 

DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE 
MERCADORIAS 

  
8.4. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou pela própria 
Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular/ assistir lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br; 

 
8.5. 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. 
 
8.6. 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. 

  
8.7. 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; 
 

 8.8. 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 à Bolsa Brasileira de 
Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros; 
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8.9. 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 
 

8.10. 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.  
 
8.11. 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; 

 
8.12. 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 à Bolsa Brasileira de 
Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso corretoras. 
 

DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO 
 

8.13. 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 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 
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8.14. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 
da proposta inicial de preço, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 
das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 
propostas; 

  
8.15. 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; 
 
8.16. 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; 
 
8.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
8.18. 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; 
 
8.19. ATENÇÃO: Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances 
não serão aceitos pedidos de desclassificação do licitante para o item alegando como motivo 
“erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza.  
 
8.20. 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; 
 
8.21. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02; 
 
8.22. 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; 
 
8.23. 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; 
 
8.24. 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 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 
realizados;  
 
8.25. 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) 
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ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
 

8.26. 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); 
 

8.26.1. 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;  

 
8.27. 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.  
 
8.28. O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.  
 
8.29. 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; 
 
8.30. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação; 
 
8.31. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 
autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
8.32. 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. 
 
8.33. 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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8.33.1. 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; 
 

8.34. 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 8.33. Será 
informado no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos; 
           

9. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA 

 
9.1. A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir da liberação do edital, até as 18h00min do dia 19 de 
setembro de 2017, horário de Brasília-DF.  
 
9.2. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento 
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 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; 
 

9.2.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser 
encaminhada a ficha técnica descritiva, “Anexo 09”, por meio de transferência 
eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, contendo as especificações dos serviços. A 
não inserção do referido arquivo (Anexo 09), implicará na desclassificação da 
Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

 
9.3. Durante a fase de cadastro de propostas os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada.  
   
9.4. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.  
   
9.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste edital.  
    
9.6. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta, 
prevalecerá este último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o 
primeiro.  
   
9.7. As propostas NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 
PROPONENTE (tais como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), 
sob pena de desclassificação.  
 
9.8. Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a 
informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante 
enquadrado nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o 
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desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
9.9. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no “Anexo 01 – Termo 
de Referência” deste edital. 
 
9.10. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão 
pública do Pregão.      
        

10. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
10.1. A partir das 08h01min do dia 20 de setembro de 2017, horário de Brasília-DF, a sessão 
pública na internet, no sítio eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, será aberta por comando 
do Pregoeiro, com a abertura e julgamento das propostas eletrônicas recebidas. Finalizada a 
análise das propostas eletrônicas, a fase de lances se iniciará às 09h00min, horário de Brasília – 
DF.  
   
10.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
   
10.3. Cabe ao licitante 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
   
10.4. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas 
que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem 
o licitante.  
   
10.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
  
10.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.  
   
10.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja 
comunicação do pregoeiro em contrário. 
                

11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 

 
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
recebimento e respectivo horário de registro e valor.  
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11.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.  
   
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
no sistema.  
   
11.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.  
 
11.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração.  
   
11.6. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
   
11.7. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de 
eventual diligência.  
 
11.8. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde 
será dado prosseguimento à sessão pública. 
 
11.9. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados.  
   
11.10. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br.  
 
11.11. 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.  
 
11.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 

12. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
12.1. 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 
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Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no 
prazo estipulado no item 8.33, deste Edital; 
 

12.1.1. Na proposta final (Anexo 06) a empresa vencedora deverá apresentar a 
readequação de cada item ao novo valor proposto, considerando, inclusive a 
possibilidade do 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. 

 
 12.2. A proposta deverá conter:  
 

12.2.1. proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo 06 do presente 
Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de 
desclassificação da proposta;  
 
12.2.2. preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
12.2.3. indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, 
taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias 
à execução do objeto;  

 
12.2.4. prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados da 
data estipulada para a abertura do presente certame;  
 
12.2.5. declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa 
prevista na Lei Complementar 123/06.  
 
12.2.6. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), 
com apenas duas casas decimais (0,00).  
 
12.2.7. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve 
atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de 
desclassificação.  
 
12.2.8. O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do 
processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar 
documentos complementares que julgar necessários para os respectivos 
esclarecimentos.  
 
12.2.9. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados 
no mercado no dia de sua apresentação.  

 
12.3. A apresentação da proposta implicara á:  
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12.3.1. prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias, contados da 
data estipulada para a abertura do presente certame;  
 
12.3.2. conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas por este Edital e seus Anexos;  
 
12.3.3. conhecimento dos projetos, encargos gerais, especificações, quantitativos e 
condições para execução dos serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização 
da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 

                  

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
13.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível 
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às 
especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para 
a contratação.  
   
13.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 
técnicas do objeto.  
   
13.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão.  
   
13.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  
   
13.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  
   
13.6. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio das planilhas de composição de preços 
quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de 
ajustes aos valores estimados pela Prefeitura Municipal de União da Vitória.  
   
13.7. Não serão aceitas propostas com valor unitário superior ao estimado ou com preço 
manifestamente inexequível, conforme dispõe o art. 27, inciso XXI, da Constituição do Estado do 
Paraná e nos termos do art. 48, da Lei n.º 8.666/93.  
   
13.8. Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado do objeto deste Pregão;  
   
13.9. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do 
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artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 
podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  
 

13.9.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  
 
13.9.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
   
13.9.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada;  
  
13.9.4. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;  
  
13.9.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  
 
13.9.6. Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.  
 
13.9.7. A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar 
majoração de seu valor global, sem prejuízo no contido no item  
 
13.9.8. Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará 
a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
a este edital.  
 
13.9.9. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 
licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
13.10. Serão também desclassificadas as propostas:  
 

13.10.1. que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições 
fixados neste edital;  
 
13.10.2. que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
proponentes;  
 
13.10.3. que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria 
sessão;  
 
13.10.4. com valor superior ao preço máximo global e unitário estabelecidos no 
presente Edital;  
 
13.10.5. que para sua viabilização indiquem condições genéricas de cobertura de 
outras propostas, ou de subsídios condicionados que não estejam autorizados em 
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Lei, ou se refiram a repasse de descontos ou de isenção de tributos ou ainda aquelas 
em desacordo com o edital, ou qualquer norma jurídica aplicável à contratação;  
 
13.10.6. que após diligências, não forem corrigidas ou justificadas. 

                      

14. DA HABILITAÇÃO 

 
14.1. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração 
fiscal e tributária emitidas pela internet.  
   
14.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:  

 
14.2.1. 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;  
   
14.2.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 
 
14.2.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
14.2.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por 
cartório.  

   
14.3. Para a habilitação do licitante detentor da melhor oferta, será exigida a documentação 
relativa:  
  14.3.1. À habilitação jurídica;  
               14.3.2. À regularidade fiscal e trabalhista;  
  14.3.3. À qualificação técnica;  
  14.3.4. À qualificação econômico-financeira;  
  14.3.5. Das Declarações; 

 
 

14.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93: 
 
 
14.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;   
 
14.4.2. 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;  
 
14.4.3. 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;  
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14.4.4. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
14.4.5. Caso a empresa opte pelo disposto na Lei Complementar n° 123/2006, Artigos 44° 
e 45°, deverá comprovar através da Certidão Simplificada da Junta Comercial seu 
enquadramento no regime das microempresas e empresas de pequeno porte; 

 

14.4.5.1. Declaração comprovando que se enquadra na Lei Complementar 

123/2006; 

14.4.5.2 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou 

14.4.5.3 – Documento oficial onde conste que a empresa está enquadrada como 

ME ou EPP. 

 
 

14.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93: 
 

 
14.5.1. 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;  
 
14.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às 
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei 
Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros;  
 
14.5.3. 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;  
 
14.5.4. 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;  
 
14.5.5. 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;  
 
14.5.6. 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 
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642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 
1943.  
 
14.5.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está 
apresente alguma restrição.  

 
14.5.7.1. 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.  
 
14.5.7.2. 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.  

   
14.5.8. 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 menor lance seguinte aos já convocados 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.  
   
14.5.9. As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos licitantes deverão ser 
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor ou, na 
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 (noventa) dias 
contados da data da abertura da sessão pública.  
 

 
14.6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Art. 30 da Lei Federal 8.666/93: 

PARA OS ITENS N.º 1 E N.º 2 
 
14.6.1. Em se tratando dos itens n.º 1 (água mineral em garrafão retornável de 20 litros) e n.º 2 
(água mineral sem gás, em garrafa descartável de 1,5l), a empresa interessada deverá 
apresentar, sob pena de desclassificação, Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento 
expedida pela autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município da sede da 
empresa e, laudo que comprove que a água mineral fornecida está dentro dos moldes 
estabelecidos na RDC nº 275/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que 
normatiza os parâmetros de qualidade da água mineral envasada no Brasil. 
 
 

14.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93: 
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14.7.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física.  
 

 
14.8. DAS DECLARAÇÕES: 

 

 

14.8.1. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo 2º da Lei n. º 8.666/93. (Anexo 02); 
 
14.8.2. 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); 

 
14.8.3. Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital. (Anexo 04); 
 
14.8.4. Declaração de Idoneidade. (Anexo 05); 
 
14.8.5. Declaração de Responsabilidade. (Anexo 07); 

 
14.8.6. Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP. (Anexo 08); 
 
14.8.7. Declaração de Inexistência de Vínculo. (Anexo 10);  
 
14.8.8. Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato. (Anexo 12); 
 

 
14.9. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 

 

 
14.9.1. 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; 
 

14.9.2. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 
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14.9.3. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 
 
14.9.4. 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; 
 
14.9.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.  
 
14.9.6. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata de 
Registro de Preços. 

 
14.9.7. 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, ressalvado o contido no item 17.5.7, 
conforme Art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
14.9.8. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata de 
Registro de Preços. 
                

15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 
15.1. 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. 
 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENVIO VIA E-MAIL E/OU FAX. 
 
15.1.1. 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; 
 
15.2. 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. 
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15.3. 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 18.1. Será 
informado no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos; 
                        

16. DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
16.1. O Pregoeiro verificará a existência de registros impeditivos da contratação no Sistema de 
Cadastro de Fornecedores do Governo Federal – SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da 
Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações 
Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
por meio de consulta a ser realizada no sítio www.cnj.jus.br/improbidade_adm 
/consultar_requerido.php. Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do 
certame. 
  
16.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 
documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o 
declarará vencedor. 
   
16.3. Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará 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.  
                         

17. DOS RECURSOS 

 
17.1. 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; 
17.1.1. 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.  
17.1.2. 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. 
17.1.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-
a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema; 
17.1.4. 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; 
17.1.5. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos à autoridade competente e 
disponibilizados através do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias; 
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17.1.6. Caso os recursos e contrarrazões de recursos não sejam disponibilizados no sistema da 
Bolsa Brasileira de Mercadorias do Banco do Brasil, não serão conhecidos. 
17.1.7. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos 
franqueada aos interessados. 
17.1.8. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada no chat, bem como 
conter a síntese das razões do recorrente; 
17.1.9. A falta de manifestação e motivação de recurso dentro do prazo concedido (10.3.1), 
importará na decadência do direito de recurso; 
 
17.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante; 
 
17.3. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo; 
 
17.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. (Art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 
 
17.5. 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. Esta 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). 
 
17.6. 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;  

 
17.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
17.8. 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.  
 
17.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará 
o procedimento à autoridade superior para homologação.  
 

18. DO REGISTRO DE PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
18.1. O registro do objeto desta licitação será feito ao licitante classificado em 1º lugar.  
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18.2. O registro do preço será realizado pelo Pregoeiro, ao final da sessão do pregão, sempre 
que não houver manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso.  
 
18.3. Ocorrendo a interposição de recursos, o registro será realizado após decisão dos 
mesmos.  
 
18.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só podendo 
ser efetuada após o registro dos preços ou depois de decididos os recursos, confirmada a 
regularidade de todos os procedimentos adotados.  
 

19. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
19.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR convocará o licitante classificado em 1º lugar, para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais sanções legais aplicáveis.  
 
19.2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência 
de fornecimento em igualdade de condições.  
 
19.3. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço e contrato quando cabível 
formalizar-se-á mediante notificação na forma do item 22.1 ou qualquer outro meio a critério da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.  
 
19.4. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preço, poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
19.5. Decorrido o prazo máximo da convocação do órgão sem que o(s) licitante(s) tenha 
assinado e devolvido a Ata de Registro de Preços, caracterizar-se-á formal recusa à contratação, 
podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo, ou, então, revogar a licitação.  
 
19.6. Em caso de recusa injustificada do licitante em assinar a Ata de Registro de Preço ou 
aceitar o instrumento equivalente dentro do prazo anteriormente estabelecido, sujeitar-se-á as 
sanções previstas no item 24 do presente edital.  
 
19.7. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses.  
 
19.8. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante obriga-se ao fornecimento pelos preços 
nela registrados.  
 
19.9. Na assinatura da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições de 
regularidade fiscal, com a reapresentação das certidões que estiverem vencidas, consignadas no 
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Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da Ata de Registro de 
Preço, sob pena de aplicação das sanções definidas no item 24 do presente instrumento.  
 
19.10. A assinatura da Ata de Registro de Preços estará condicionada a apresentação do 
documento hábil que comprove poderes para a prática desse ato, mediante apresentação do 
respectivo ato constitutivo e procuração com poderes específicos, sendo o caso. No caso de 
instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário para nomear 
procurador, mediante apresentação de cópia do ato constitutivo em vigor.  
 
19.11. Farão parte integrante da Ata de Registro de Preços todos os elementos que tenham 
servido de base para o julgamento da licitação apresentados pelas empresas classificadas e com 
preços registrados, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
independentemente de transcrição. 
 
19.12. No interesse da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, e nos termos da legislação, 
sobre o valor total efetivamente adquirido por meio da Ata de Registro de Preço, decorrente 
desta licitação, poderá haver acréscimos dos quantitativos, limitados às regras estabelecidas 
pelo artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.  
 
19.13. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os direitos 
e obrigações dela decorrentes a outrem. 
 
19.14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
19.14.1. 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; 
e. Por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do licitante beneficiário da 

Ata de Registro de Preços, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do 
mercado.  
 

19.14.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador; 
 
19.14.3. 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. 
 
19.15. DA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
19.15.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
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19.15.2. 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; 
19.15.3. 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; 
 
19.15.4. 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: 
 

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; 
 
19.15.5. 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. 
 

20. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS  

 
20.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo não superior a 05 (cinco) dias corridos, 
contados do recebimento da autorização de fornecimento.  
 
20.2. A entrega deverá ser efetuada aos cuidados de Bruno Guilherme Fernandes responsável 
pelo Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, localizado na Praça 
Industrial Joaquim Fernandes Luiz Filho, n. º 1, Centro, União da Vitória/PR – CEP 84.600-000, 
horário das 08h00min até às 12h00min e das 13h00min até às 17h00min, nos dias úteis.  
 
20.3. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal da Ata de 
Registro de Preços iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao 
fornecedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito 
pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.  
 
20.4. Os produtos serão recusados quando entregues com especificações técnicas diferentes das 
contidas no Edital e da proposta feita no procedimento licitatório;  
 

21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 



 

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 

 

 

Departamento de Licitações 
Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 112/2017 – Processo n.º 147/2017 

Procedimento licitatório exclusivo a microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa 
física ou empresário individual qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

28 

 

21.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, contados a partir do 
recebimento da nota fiscal, a qual só poderá ser emitida depois do recebimento definitivo dos 
materiais.  
 
21.2. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR reserva o direito de não atestar a nota fiscal 
para o pagamento se os materiais fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências 
apresentadas neste edital.  
 
21.3. O recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o 
recebimento provisório, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade do material 
com a proposta e consequente aceitação.  
 
21.4. O licitante vencedor deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação durante a vigência da Ata, bem como apresentar nota fiscal eletrônica para requerer 
o pagamento, acompanhada dos seguintes documentos:  
 

21.4.1. prova de regularidade perante à Fazenda Federal, mediante certidão 
conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, 
por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições 
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 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; 

 

21.4.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal;  
 
21.4.3. Prova de regularidade perante o fisco estadual e municipal da sede da 
fornecedora;  
 
21.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Art. 642-A da CLT), ou de 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa (Art. 642-A, § 2º 
da CLT).  

 
21.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.  
 
21.6. Caso o fornecimento seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, prazo de 
pagamento será contado a partir da data da regularização do fornecimento ou do documento 
fiscal, a depender do evento.  
 



 

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 

 

 

Departamento de Licitações 
Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 112/2017 – Processo n.º 147/2017 

Procedimento licitatório exclusivo a microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa 
física ou empresário individual qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

29 

 

21.7. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:  
 
I = (TX / 100) / 365  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = N.º de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
21.8. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
        

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
22.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata, 
apresentar documentação falsa, deixar de entregar os documentos exigidos no certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e na ata de registro de preços e das demais cominações 
legais.  

22.2. Caberá multa compensatória de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor 
total da proposta, no caso de ocorrer recusa à contratação pelo licitante, sem  prejuízo das 
demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos 
decorrentes da recusa.  
 

22.2.1. Nesta hipótese, após apuração efetuada através de processo administrativo e 
não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será 
inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial.  

 
22.3. A multa poderá ser aplicada juntamente com a sanção de impedimento ou declaração de 
inidoneidade.  
 
22.4. As sanções por atos praticados no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços estão 
previstas no item 10 da mesma.  
 

23.  DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO  
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23.1. Fica assegurada à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR o direito de revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente 
comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.  
   
23.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 
atos que diretamente dele dependam.  
   
23.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.  
 
23.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração.  
   
23.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos 
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.  
 
23.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou 
aos demais interessados.  
  
23.7. A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.  
   
23.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal. 
                       

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
24.1. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus 
documentos de habilitação, e a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório.  
   
24.2. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
   
24.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a 
realização da sessão pública.  
 
24.4. Na contagem dos prazos constantes do presente edital, observar-se-á o disposto no artigo 
110 da Lei n.º 8.666/93, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento.  
   
24.5. 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.  
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24.6. O Pregoeiro não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital 
obtidas por meio de terceiros.  
   
24.7 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo 
Pregoeiro.  
   
24.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação 
vigente.  
   
24.9. No julgamento das propostas e da habilitação o Pregoeiro poderá relevar omissões 
puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo.  
   
24.10. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 
licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos 
que o integram.  
   
24.11. Ao Pregoeiro são reconhecidas as atribuições e poderes constantes do artigo 4º da Lei 
Municipal n.º 4363/2014.  
   
24.12. Fica eleito o Foro da cidade de União da Vitória, para solucionar eventuais litígios, 
afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

União da Vitória, 29 de agosto de 2017. 
 

HILTON SANTIN ROVEDA 
Prefeito Municipal de União da Vitória 
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MINUTA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2017 – PROCESSO N. º 147/2017 

 
ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 
123/2010, na Lei Municipal n.º 4363/2014, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto n.º 
3.555/2000, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais normas legais e 
regulamentares. 
  
2. OBJETO  
2.1. Constitui objeto do presente termo de referência a formação de Registro de Preços para 
aquisição estimada de 2.500 (dois mil e quinhentos) garrafões de 20 Litros de água mineral, 
1.000 (mil) garrafas descartáveis de 1,5l de água mineral sem gás e 3.000 (três mil) pacotes de 
500g de café torrado e moído, para ser consumido pelo período de 12 meses, com entrega 
conforme a necessidade por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
   
3. DA JUSTIFICATIVA  
3.1. A presente aquisição destina-se a servir todo o seu corpo funcional de servidores, membros 
e visitantes. Estima-se que a quantidade adquirida seja suficiente para o consumo pelo período 
de 12 meses.  
 
3.2. A opção pelo Sistema de Registro de Preços se justifica por possibilitar uma maior 
adequação entre a demanda e o fornecimento parcelado do material ao longo da vigência da ata. 
Ainda, tende a otimizar a utilização do espaço físico do almoxarifado ao permitir a manutenção 
de um estoque médio anual reduzido. Esta modalidade também auxilia no planejamento 
orçamentário por distribuir a aplicação dos recursos ao longo do exercício. 
  
4. DA RELAÇÃO DOS ITENS 
 
Item Especificações Quantidade 

1 Água mineral garrafão retornável de 20 litros.  2.500 
2 Água mineral sem gás em garrafa descartável de 1,5l.  1.000 
3 Café torrado e moído, pacote de 500g. 3.000 

 
4.1. Fornecimento da Embalagem/Garrafão: Os garrafões deverão ser cedidos à Contratante em 
regime de comodato, em quantidade suficiente para atender a demanda de consumo e a rotina 
de entrega do produto em suas unidades administradas. A Contratada deverá disponibilizar uma 
média mensal de 160 (cento e sessenta) garrafões de 20l, compreendendo uma unidade em 
utilização e uma unidade de reserva para troca. 
 
5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

ITEM QTDE. UN. DESCRIÇÃO 
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1 2500 GARRAFÃO ÁGUA MINERAL – natural, sem gás, inodora, 
insípida, acondicionada em galões plásticos, 
lacrados por capa plástica protetora, contendo 
20 (vinte) litros. Deverão estar de acordo com o 
Decreto 3.029 de 16/04/99, RDC 275/2005 e 
RDC 274/2005 e suas posteriores alterações, 
Devendo trazer no rótulo os dados de 
identificação, composição química características 
físico-químicas, fonte, data, local de envase e 
validade. Incluída a entrega. 

2 1000 UN. ÁGUA MINERAL – natural, sem gás, inodora, 
insípida, acondicionada em garrafa pet, tampa 
com rosca, contendo 1,5L. Deverão estar de 
acordo com o Decreto 3.029 de 16/04/99, RDC 
275/2005 e RDC 274/2005 e suas posteriores 
alterações, Devendo trazer no rótulo os dados de 
identificação, composição química características 
físico-químicas, fonte, data, local de envase e 
validade. Incluída a entrega. 

3 3000 PACOTE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, de 1º Qualidade, 
empacotado a Vácuo puro, acondicionado em 
embalagem (tipo Tijolinho) de 500 g, 
classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com 
no máximo de 15% de grão P.V.A (Pretos, Verdes 
e Ardidos), isento de bebidas rio ou riozona, 
ponto de torra média, moagem média/fina e 
informações na embalagem conforme legislação 
em vigor. Incluída a entrega. 

 
6. DO PREÇO MÁXIMO E DO REAJUSTE 
 
6.1. O valor máximo da licitação atinge o montante de R$ 62.360,00 (sessenta e dois mil 
trezentos e sessenta reais), não sendo admitido reajuste.  
 
6.2. O valor máximo por item: 
6.2.1. Item n. º 1: R$ 10,86 (dez reais e oitenta e seis centavos); 
6.2.2. Item n. º 2: R$ 2,06 (dois reais e seis centavos); 
6.2.1. Item n. º 3: R$ 11,05 (onze reais e cinto centavos); 
 
7. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO  
 

Item Qtde./Un. 
Média 

Orçamento 
1 

Orçamento 
2 

Orçamento 
3 

Orçamento 
4 

Pregão 
Eletrônico 

SRP n.º 
07/2017 

TCEPR 

Média 
Valor 
Unit. 

Água 2.500 R$ 11,90 R$ 10,90 R$ 9,90 R$ 13,00 R$ 10,73 R$ 10,86 
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mineral 
garrafãode 

20l 
 

Água 
mineral 
sem gás, 
garrafa 

descartável 
de 1,5l  

Qtde./Un. 
Média 

Orçamento 
1 

Orçamento 
2 

Orçamento 
3 

Orçamento 
4 

Média Valor Unit. 

1.000 R$ 1,25 R$ 2,50 R$ 1,50 R$ 3,00 R$ 2,06 

 
Café 

torrado e 
moído 

Qtde./Un. 
Média 

Orçamento 
1 

Orçamento 
2 

Orçamento 
3 

Orçamento 
4 

Média Valor Unit. 

3.000 R$ 10,95 R$ 8,95 R$ 10,90 R$ 13,39 R$ 11,05 
 
8. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO  
8.1. Os produtos deverão ser no Almoxarifado Central, localizado na Praça Industrial Joaquim 
Fernandes Luiz Filho, n. º 1, Centro, União da Vitória/PR – CEP 84.600-000, horário das 
08h00min até às 12h00min e das 13h00min até às 17h00min, nos dias úteis. 
 
8.2. A requisição far-se-á mediante notificação encaminhada ao endereço eletrônico da 
contratada, fax, ou qualquer outro meio, a critério da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR.  
 
8.4 A entrega deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias corridos a contar do envio da 
autorização de fornecimento.  
 
8.5. Insta ressaltar que o Sistema de Registro de Preços é adotado nesta aquisição para 
resguardar a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR a possibilidade de adquirir o objeto 
conforme suas necessidades com maior agilidade no processo de compra.  
 
8.6. Em razão de a quantidade a ser consumida ser ESTIMADA, cumpre à Prefeitura solicitar os 
produtos conforme a necessidade da Administração, sendo que eventuais alterações no 
quantitativo preestabelecido a ser entregue ou na frequência de entregas serão informadas com 
antecedência. 
 
8.7. Ressalva-se a possibilidade de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato em virtude de acontecimentos esporádicos ou imprevistos que 
acarretem aumento da demanda pelo produto. 
 
9. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
9.1. Aquisição do tipo Registro de Preço, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
10. GARANTIA PARA HABILITAÇÃO OU CONTRATUAL  
10.1. Não é exigida garantia de proposta ou de execução contratual.  
 
11. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO  
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11.1.O prazo de validade do produto não poderá ser inferior a 12 (doze) meses contados da data 
de fabricação, devendo, no momento da entrega, ter sido fabricado em até 60 (sessenta) dias.  

11.2.É facultado à Prefeitura Municipal exigir do Contratado, no prazo de 48 horas, a 
substituição dos produtos entregues nos seguintes casos:  
a) houver alterações de cor e odor no momento da entrega ou antes do vencimento do prazo de 
validade e/ou embalagem danificada;  
b) o peso e/ou tipo de embalagem e/ou rotulagem estiver em desacordo com a norma exigida 
em Edital;  
c) quando a embalagem for entregue sem estar a vácuo ou perder o vácuo antes do vencimento 
do produto;  
d) o produto apresentar alguma diferença em suas características físico-químicas;  
e) quando demonstrar contaminação e/ou deterioração;  
f) quando não apresentarem condições de serem consumidos;  
g) quando não atenderem as especificações do objeto descritas no Termo de Referência e no 
Edital.  
 
11.3. Caso o problema citado em uma das situações indicadas no item 11.2 não seja solucionado 
no prazo de 48 horas a contar da notificação, ou ainda haja reincidência em qualquer dos 
infortúnios, o fornecedor sofrerá as sanções previstas no Edital, no Contrato e na Ata de Registro 
de Preços, respeitado o contraditório e ampla defesa.  
 
11.4. No caso do produto entregue pelo FORNECEDOR não atender a qualquer dos requisitos 
descritos no item 11.2, a marca será excluída para as futuras aquisições pela Prefeitura 
Municipal. 
 
12. INDICAÇÃO DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO  
Gestor: Departamento de Licitações e Contratos  
Fiscal: Bruno Guilherme Fernandes, responsável pelo Almoxarifado, matrícula 991504114. 
Fiscal Substituto: Vivian Schreiner, matrícula 1512609.   
 
13. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO E DE PAGAMENTO  
13.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, contados a partir do 
recebimento da nota fiscal, a qual só poderá ser emitida depois do recebimento definitivo dos 
materiais.  
 
13.2. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR reserva o direito de não atestar a nota fiscal 
para o pagamento se os materiais fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências 
apresentadas neste edital.  
 
13.3. O recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o 
recebimento provisório, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade do material 
com a proposta e consequente aceitação.  
 



 

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 

 

 

Departamento de Licitações 
Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 112/2017 – Processo n.º 147/2017 

Procedimento licitatório exclusivo a microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa 
física ou empresário individual qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

36 

 

13.4. O licitante vencedor deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação durante a vigência da Ata, bem como apresentar nota fiscal eletrônica para requerer 
o pagamento, acompanhada dos seguintes documentos:  

 
13.4.1. prova de regularidade perante à Fazenda Federal, mediante certidão 
conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, 
por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições 
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 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; 

 
13.4.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal;  
 
13.4.3. Prova de regularidade perante o fisco estadual e municipal da sede da 
fornecedora;  
 
13.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Art. 642-A da CLT), ou de 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa (Art. 642-A, § 2º 
da CLT).  

 
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.  
 
13.6. Caso o fornecimento seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, prazo de 
pagamento será contado a partir da data da regularização do fornecimento ou do documento 
fiscal, a depender do evento.  
 
13.7. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:  
 
I = (TX / 100) / 365  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = N.º de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
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VP = Valor da parcela em atraso.  
 
13.8. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
14.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela 
Contratada;  
14.2. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento da ata;  
14.3. Efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços pactuados;  
14.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;  
14.5. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da entrega dos produtos. 
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
15.1. Custear o transporte dos produtos e entrega dos produtos.  
15.2. Entregar os produtos em embalagens que permitam a conservação de suas características 
originais, intactas e limpas de quaisquer tipos de resíduos e sem violações.  
15.3. A Contratada não poderá terceirizar ou sublocar o objeto da presente licitação.  
15.4. Designar, formalmente, um representante, no ato da assinatura da ata de registro de 
preços, com poderes para operacionalizar o contrato, assumindo o gerenciamento de todas as 
atividades inerentes ao seu fiel cumprimento. 
15.5. Acatar as recomendações da fiscalização da Contratante, facilitando a ampla ação desta, 
com pronto atendimento aos pedidos de esclarecimento porventura solicitados.  
15.6. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução do objeto e prestar 
os esclarecimentos necessários.  
15.7. Assegurar à Prefeitura Municipal, durante o período de vigência da ata, o repasse de todos 
os preços e vantagens ofertadas no mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que o 
registrado.  
15.8. Cumprir com todos os compromissos do Edital, Termo de Referência e Anexos.  
15.9. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas em lei. 
 
16. DAS AMOSTRAS 
 
16.1. A Prefeitura Municipal, através de um servidor designado, poderá, a seu critério, visando à 
avaliação dos produtos, solicitar da empresa classificada em primeiro lugar uma (01) amostra de 
cada produto; 
 
16.2. Quando e caso sejam solicitadas, as amostras deverão ser entregues no prazo de até 03 
(três) dias úteis contados da solicitação (via chat) e estar em conformidade com a proposta de 
preço apresentada pela proponente, bem como de acordo as especificações constantes deste 
Termo de Referência e devidamente identificadas com o número do Pregão e nome do licitante; 
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16.3. Os produtos apresentados como amostra serão abertos, manipulados e submetidos a testes 
necessários; 
 
16.4. Fica terminantemente proibida, durante a fase de testes, toda e qualquer forma de 
ingerência que possa interferir no desenvolvimento dos procedimentos. Após emissão de 
parecer definitivo sobre a amostra apresentada, o (a) Pregoeiro (a) enviará aviso informando 
acerca da aprovação ou não das amostras;  
 
162.5. Todos os produtos deverão ser rotulados conforme legislação vigente, de forma clara, 
contendo: 
 

a. Data de fabricação, prazo de validade e prazo mínimo para consumo. 
b. Temperatura para estocagem, armazenamento e conservação. 

 
17. DAS SANÇÕES 
17.1. As sanções serão aplicadas conforme as penalidades descritas em lei, caso haja qualquer 
descumprimento quanto à qualidade do objeto ou condições de entrega e de manutenção das 
condições de habilitação. 
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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 ***/2017 – Processo n.º ***/2017, 
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 2017. 

                  (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 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO 

 
A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 
 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)  
 
Ao Município de União da Vitória - PR 
AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de União da Vitória – Paraná   
Ref. Edital de Pregão Eletrônico n.º xxxx 
 
Empresa:  
Denominação social:  
Inscrição estadual ou municipal:  
CNPJ:  
Endereço:  
E-mail:  
Telefone:  
 

Item Especificações Marca Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 Garrafões retornáveis de 20 
litros de água mineral.  

 2.500   

2 Garrafas descartáveis de 
1,5l de água mineral sem 
gás.  

 1.000   

3 Café torrado e moído, 
pacote de 500g. 

 3.000   

 
a) Declaramos que nesta proposta estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de 
qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão Presencial, nada mais sendo lícito 
pleitear a esse título. 
 
b) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos.  
 
NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 
 
(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações. 
 
Cidade, ......................de................de 2017 
 
 

Nome e Assinatura legível do Representante 
RG: 
CPF: 
CNPJ//CARIMBO: 
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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 ***/2017 – Processo n.º ***/2017, 
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 ***/2017 – 
Processo n.º ***/2017, realizado pela Prefeitura de União da Vitória – PR. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
__________,em __ de ______ de 2017. 
 
(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. 
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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 – PROPOSTA ELETRÔNICA 

 
A EMPRESA NÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA NA PROPOSTA ELETRÔNICA DE NENHUMA 

FORMA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA. 
 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão Contratante: 

Especificação do produto: Conforme abaixo. 

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

Preço inicial para o item (em R$): Conforme abaixo. 

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: 
 

Item Especificações Marca Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 Garrafões retornáveis de 20 
litros de água mineral.  

 2.500   

2 Garrafas descartáveis de 
1,5l de água mineral sem 
gás.  

 1.000   

3 Café torrado e moído, 
pacote de 500g. 

 3.000   
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ANEXO 10 

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 
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ANEXO 11 
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: Formação de Registro de Preços para aquisição estimada de 
2.500 (dois mil e quinhentos) garrafões de 20 Litros de água mineral, 1.000 (mil) garrafas 
descartáveis de 1,5l de água mineral sem gás e 3.000 (três mil) pacotes de 500g de café torrado e 
moído, para ser consumido pelo período de 12 meses, com entrega conforme a necessidade por 
parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
1.2. O presente contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ __________________ 
(___________________), ressalvando-se o direito do município efetuar o pagamento do que 
efetivamente for utilizado, conforme preço unitário e global especificados abaixo: 
 

Item Qtde Unid. Especificações Preço 
Unitário 

R$ * 

Preço Total 
R$* 

      
 
1.3. A entrega dos produtos será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade da 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
1.4. Cabe destacar que os quantitativos especificados no Anexo “I” – Termo de Referência 
são estimativas de consumo, não obrigando o Município à aquisição total. 
 
1.5. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da 
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, 
sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de 
indenização. 
 
2. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA  
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2.1.O prazo de validade do produto não poderá ser inferior a 12 (doze) meses contados da data 
de fabricação, devendo, no momento da entrega, ter sido fabricado em até 60 (sessenta) dias.  

2.2.É facultado à Prefeitura Municipal exigir do Contratado, no prazo de 48 horas, a substituição 
dos produtos entregues nos seguintes casos:  
a) houver alterações de cor e odor no momento da entrega ou antes do vencimento do prazo de 
validade e/ou embalagem danificada;  
b) o peso e/ou tipo de embalagem e/ou rotulagem estiver em desacordo com a norma exigida 
em Edital;  
c) quando a embalagem for entregue sem estar a vácuo ou perder o vácuo antes do vencimento 
do produto;  
d) o produto apresentar alguma diferença em suas características físico-químicas;  
e) quando demonstrar contaminação e/ou deterioração;  
f) quando não apresentarem condições de serem consumidos;  
g) quando não atenderem as especificações do objeto descritas no Termo de Referência e no 
Edital.  
 
2.3. Caso o problema citado em uma das situações indicadas no item 2.2 não seja solucionado no 
prazo de 48 horas a contar da notificação, ou ainda haja reincidência em qualquer dos 
infortúnios, o fornecedor sofrerá as sanções previstas no Edital, no Contrato e na Ata de Registro 
de Preços, respeitado o contraditório e ampla defesa.  
 
2.4. No caso do produto entregue pelo FORNECEDOR não atender a qualquer dos requisitos 
descritos no item 2.2, a marca será excluída para as futuras aquisições pela Prefeitura Municipal. 
 
2.5. No momento do recebimento dos produtos serão verificadas: quantidade, marca ofertada 
e validade dos produtos, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles que estejam 
em desacordo com o pedido. 
 
2.6. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao 
atendimento das exigências contidas neste edital. 
 
2.7. A entrega dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e conferência 
por parte do Almoxarifado Central da Contratante. (Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93). 
 
3. DA REVISÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 
 
3.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.  
 
3.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos 
preços.  
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3.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido, podendo a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR convocar os 
demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual 
oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.  

 
3.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá 
solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de 
comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode 
cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de 
fatos supervenientes. 
 

3.3.1. Procedente o pedido, a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR 
providenciará a alteração do preço registrado.  
 
3.3.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, a Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR poderá:  

 
I. 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;  
 
II. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
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:  
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5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda:  

a. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital e Pedido de 
Compra;  

b. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos 
objeto desta licitação; 

c. Entregar os produtos no prazo e local previsto no referido Edital; 
d. Proceder, às suas expensas, a substituição dos produtos que não atenderem as exigências 

do Edital; 
e. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, 

todas, as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua 
substituição imediata;  

f. Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não 
atenderem as condições do Edital;  

g. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e, se for o caso, a substituição dos produtos;  
h. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

produtos vendidos e/ou serviços prestados;  
i. Manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 
j. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;  
k. Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 

comunicações formais; 
l. Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

m. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos 
na entrega do objeto contratual. 
 

6. DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
6.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, contados a partir do 
recebimento da nota fiscal, a qual só poderá ser emitida depois do recebimento definitivo dos 
materiais.  
 
6.2. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR reserva o direito de não atestar a nota fiscal 
para o pagamento se os materiais fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências 
apresentadas neste edital.  
 
6.3. O recebimento definitivo se dará no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento 
provisório, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade do material com a 
proposta e consequente aceitação.  
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6.4. O licitante vencedor deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação durante a vigência da Ata, bem como apresentar nota fiscal eletrônica para requerer 
o pagamento, acompanhada dos seguintes documentos:  
 

6.4.1. prova de regularidade perante à Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por 
elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições 
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 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; 

 
6.4.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal;  
 
6.4.3. Prova de regularidade perante o fisco estadual e municipal da sede da 
fornecedora;  
 
6.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Art. 642-A da CLT), ou de 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa (Art. 642-A, § 2º 
da CLT).  

 
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.  
 
6.6. Caso o fornecimento seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, prazo de 
pagamento será contado a partir da data da regularização do fornecimento ou do documento 
fiscal, a depender do evento.  
 
6.7. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:  
 
I = (TX / 100) / 365  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = N.º de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  



 

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 

 

 

Departamento de Licitações 
Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 112/2017 – Processo n.º 147/2017 

Procedimento licitatório exclusivo a microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa 
física ou empresário individual qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

53 

 

VP = Valor da parcela em atraso.  
 
6.8. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
 
6.9. O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos das seguintes 
dotações: 2.005.3390.30 - 1000 - 27/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 2.006.3390.30 - 1000 - 34/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 2.002.3390.30 - 1000 - 3/2017   -   MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 
PREFEITO 2.071.3390.30 - 1303 - 218/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 
2.030.3390.30 - 1000 - 312/2017   -   MANUTENCAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 
2.007.3390.30 - 1000 - 67/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
2.011.3390.30 - 1504 - 82/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE TRANSP E SERV 
PUBLICO 2.017.3390.30 - 1104 - 150/2017   -   MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 
2.027.3390.30 - 1000 - 290/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO , 
do Orçamento Próprio da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
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:  
- 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  
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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. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
9.1. Caberá a gestão da ATA ao Departamento de Licitações, a quem compete todas as ações 
necessárias ao fiel cumprimento das condições aqui estipuladas, e ainda:  
 
I - Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na 
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela beneficiária da Ata;  
II - Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto;  
 
III - Acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  
 
IV - Manter controles adequados e efetivos da presente Ata, dos quais constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas 
informações e relatórios apresentados pelo fiscal;  
 
V - Propor medidas que melhorem a execução da Ata.  
 
9.2. Caberá ao Departamento de Almoxarifado - Unidade Fiscalizadora e ao fiscal da Ata de 
Registro de Preço e respectivas contratações, o servidor, Bruno Guilherme Fernandes, 
responsável pelo Almoxarifado, matrícula 991504114, tendo como substituto a servidora Vivian 
Schreiner, matrícula 1512609.   
 
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação de serviço ou a execução 
da obra, após conferência prévia do objeto registrado;  
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos na Ata;  
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo com o 
estabelecido na Ata;  
IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem 
como os pedidos de prorrogação, se for o caso;  
V - Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à 
execução do objeto, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas 
contratualmente;  
VII - acompanhar a execução da Ata, informando ao gestor as ocorrências que possam prejudicar 
o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço;  
VIII - informar, em prazo hábil, no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no 
objeto ao gestor;  
IX - Controlar, periodicamente, as ordens de fornecimento necessárias para a execução do 
objeto; 
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9.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
beneficiária da Ata pelos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou a 
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados 
ou prepostos.  
 
9.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR, não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária da Ata quanto ao 
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Prefeitura 
Municipal de União da Vitória ou do servidor designado para a fiscalização.  
 
9.5. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não caberá qualquer ônus pela rejeição do 
objeto considerados inadequados. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
10.1. O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação pela Prefeitura 
Municipal de União da Vitória/PR, garantido o contraditório e a ampla defesa à beneficiária da 
presente ata, das seguintes sanções, independente de outras previstas:  
 
I. multa moratória, limitada ao percentual máximo de 20% (vinte por cento), na hipótese de 
atraso no adimplemento de obrigação por parte da beneficiária da ata na seguinte proporção:  
 
I.1. de 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido, por atraso injustificado, de 1 (um) dia;  
I.2. de 3% (três por cento) sobre o valor total do pedido, por atraso injustificado, de 2 (dois) 
dias;  
I.3. de 6% (seis por cento) sobre o valor total do pedido, por atraso injustificado, de 3 (três) a 5 
(cinco) dias;  
I.4. de 10% (dez por cento) sobre o valor total do pedido, por atraso injustificado, acima de 5 
(cinco) dias.  
 
I.5. No caso de reincidência:  
I.5.1. do item I.1. será aplicada a multa do item I.2. 
 
I.5.2. do item I.2. será aplicada a multa do item I.3.;  
I.5.3. do item I.3 será aplicada a multa do item I.4;  
I.5.4. do item I.4 a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do pedido.  
 
II. Multa compensatória, de até 20% (vinte por cento), sobre o valor da parte inadimplida, nas 
seguintes hipóteses, dentre outras:  
 
II.1. falha na execução do objeto registrado;  
II.2. fraude na execução do objeto registrado;  
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II.3. comportamento inidôneo;  
II.4. cometimento de fraude fiscal.  
 
III - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata, 
apresentar documentação falsa, deixar de entregar os documentos exigidos no certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR;  
 
10.2. A partir do 6º dia de atraso injustificado da entrega estará caracterizada a inexecução total 
da obrigação assumida, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no inciso II do subitem 10.1.  
10.3. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 
 
10.3.1. Esgotados os meios administrativos para a cobrança do valor devido pela CONTRATADA 
à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  
 
10.4. A sanção prevista no inciso III do subitem 10.1 poderá ser aplicada cumulativamente com 
as multas previstas nos incisos I e II do mesmo subitem.  
 
10.5. Caso o prejuízo exceda o valor da multa do inciso II do item 10.1, fica autorizado ao credor 
exigir indenização suplementar. 
 
11. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
11.1. Aplica-se à execução da presente Ata de Registro de Preços, em especial aos casos omissos, 
o Decreto Municipal n.º 123/2010, a Lei Municipal n.º 4363/2014, subsidiariamente a Lei n.º 
10.520/02 e a Lei nº 8.666/93, bem como, supletivamente, as disposições do Código de Defesa 
do Consumidor – CDC e as normas de direito privado.  
 
11.2. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas da presente Ata de 
Registro de Preços serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da 
proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos 
(art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade com os 
princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse 
público (coletivo) a ser protegido/tutelado. 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
12.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os 
produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço 
registrado, durante o prazo de validade da ATA, em conformidade com o edital do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº ***/2017.  
 
12.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, 
inclusive os acréscimos de que trata o art. 65 da Lei n.º 8.666/93.  



 

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 

 

 

Departamento de Licitações 
Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 112/2017 – Processo n.º 147/2017 

Procedimento licitatório exclusivo a microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa 
física ou empresário individual qualificados como tais nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 

57 

 

12.3. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no 
objeto desta ata, salvo expressa autorização da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
  
12.4. Para dirimir questões oriundas da presente ATA fica eleito o Foro da Comarca de União da 
Vitória – PR, Estado do Paraná.  
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que se produzam os necessários efeitos legais. 
 
 

União da Vitória, xx de xxx 2017. 
 

___________________________________________________ 
HILTON SANTIN ROVEDA 

PREFEITO 
 

___________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
Testemunhas:  
 
1__________________________________  
 
CPF:  
 
2__________________________________  
 
CPF: 
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ANEXO 12 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 
 

 

Razão Social do 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 
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Senhor Licitante,  
 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR e essa 
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo abaixo, remetendo-o à Pregoeira, por e-
mail: licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime esta Pregoeira da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais que se 
fizerem necessárias. 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/2017 

 
Razão Social: ____________________________________________________________________________________ 
 
CNPJ n.º: _________________________________________________________________________________________ 
 
Endereço: _______________________________________________________________________________________  
 
Cidade: _________________ Estado: _____ Telefone: _______________________________________________  
 
Fax: ______________________________________________________________________________________________ 
 
Pessoa para contato: ___________________________________________________________________________ 
Endereço eletrônico (e-mail): _________________________________________________________________ 

 
Recebemos, através do acesso à página www.uniaodavitoria.pr.gov.br nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local/data: __________________, _____ de __________________ de 2017.  
 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 

 


