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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-000 – 

União da Vitória – Paraná 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 

123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014) 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2017 – SRP - PROCESSO Nº 188/2017 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição e instalação de padrões de luz, equipamentos para 
instalação de dois poços artesianos, equipamento Motobomba, grades com portão e motor para 
atender as eventuais necessidades das Secretarias Municipais de União da Vitória - PR, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote. 
 
DATA E HORA DA DISPUTA: Dia 07 de dezembro de 2017 às 14h00min (Horário de 
Brasília), no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, localizada a 
Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° Andar, Centro – União da Vitória. 
 
Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da 
Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 3521-
1228 e (42) 3522-4440 (fax). 
E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
Site: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links LICITAÇÃO e TRANSPARÊNCIA 
 

 
União da Vitória, PR, 17 de novembro de 2017. 

 
Hilton Santin Roveda 

Prefeito 
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                                          PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 
 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição e instalação de padrões de luz, equipamentos para 
instalação de dois poços artesianos, equipamento Motobomba, grades com portão e motor para 
atender as eventuais necessidades das Secretarias Municipais de União da Vitória - PR, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
Razão Social:   
CNPJ N.º:  
Endereço:   
Cidade:                               Estado:                    CEP:  
E-mail:  
Telefone/Fax:  
Pessoa para contato: 
 
Responsável: _________________________________________________________ 
 
Declaro que recebi, através do acesso à página http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/ da 
Prefeitura Municipal, o edital acima, dentro do prazo legal e pertinente. 
 
Local:_______________________, ____, de ____________ de 20__. 
 
 

________________________________ 
Representante Legal da empresa 

 
 
Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura com essa empresa, sobre as eventuais alterações do edital, 
solicitamos que este protocolo seja devolvido a esta Coordenadoria devidamente preenchido, 
através do e-mail licitação@uniaodavitoria.pr.gov.br. 

 
 

A não remessa do recibo exime a Coordenação de Licitações da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais. 
 
 

União da Vitória - PR, 17 de novembro de 2017. 
 
 
 

 
OBS: TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADA CONFORME 
EXIGÊNCIA EM LEI. FAZ-SE SABER QUE O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO PREENCHIDO 
CORRETAMENTE, EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EVENTUAL 
INFORMAÇÃO DESTE PREGÃO DIRETAMENTE A LICITANTE. 
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LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 

123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014) 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

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 nº 35/2017, em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 
4363/2014, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 123/2010, 
legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei nº 8.666/1993, torna pública a 
realização de procedimento de licitação, no dia 07/12/2017 às 14:00 no Departamento de 
Compras e Licitações no Prédio Sede da Prefeitura, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, 205, 4º 
pavimentos, centro, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sendo a presente licitação do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
1.2 - O recebimento dos envelopes “N.º 01”, contendo a Proposta de Preços, e “N.º 02”, contendo 
a Documentação de Habilitação, dar-se-á até às 14:00min do dia 07/12/2017, no Setor de 
Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar térreo no endereço acima indicado. 
 

2. OBJETO 

2.1 – A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO: Registro de Preços para aquisição e 
instalação de padrões de luz, equipamentos para instalação de dois poços artesianos, equipamento 
Motobomba, grades com portão e motor para atender as eventuais necessidades das Secretarias 
Municipais de União da Vitória - PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste edital e seus anexos. 
 
2.2. O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado;  
 
2.3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Não será admitida a adesão à ata de 
registro de preços decorrente desta licitação. 
 
2.4. 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. 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME) e/ou Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual (MEI), em observância ao prescrito na Lei 
Complementar nº 123/2006, legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste edital. 
 
3.1.1. Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI), aptos à participação no presente certame, aquelas que 
preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006. 
3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
3.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
3.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de União da Vitória - PR. 
3.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal. 
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3.2.4. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante 
de cargo comissionado na Administração Pública do Município de União da Vitória/PR. 
3.2.5. Não se enquadrem na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 
123/2006. 
 
3.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente 
licitação. 
 
3.4. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital. 
 
3.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
3.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 
 
3.7. A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME) e Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre na 
definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, ficando o autor da 
conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o 
MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais (Acórdão TCU 298/2011 – Plenário). 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 
presente Edital, protocolizando o pedido no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, de acordo 
com os prazos do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, cabendo ao/a Pregoeiro (a) decidir sobre a petição 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 
 
4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública 
do pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório. 
 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 - O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para 
proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a 
participar deste procedimento licitatório, INCLUSIVE COM PODERES PARA FORMULAÇÃO DE 
OFERTAS E LANCES VERBAIS. 
 
5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos fora dos 
invólucros:  
 
a) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “c”, deste subitem;  
 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor e última alteração, devidamente 
registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
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tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.  
 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir.  
 
f) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (Modelo no Anexo III).  
 
g) Caso queira usufruir dos benefícios das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, deverá 
apresentar documento comprobatório que a proponente se enquadra na condição de Microempresa 
ou de Empresa de Pequeno Porte, emitido com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da 
data da abertura da licitação.  
 
h) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, e cada representante poderá 
representar somente uma empresa, sendo que, no caso do representante não possuir poderes para 
representar a licitante, este deve apresentar procuração por instrumento púbico ou particular da 
qual constem poderes específicos para formular lance, negociar preço, interpor e desistir de 
recursos, assinar e praticar todos os demais atos pertinentes à licitação.  
 
i) O credenciado deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha 
foto; 
 
5.3. A comprovação de enquadramento poderá ser realizada através dos seguintes documentos: 
 

5.3.1. Declaração comprovando que se enquadra na Lei Complementar 
123/2006; 
5.3.2. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou 
5.3.3. Documento oficial onde conste que a empresa está enquadrada como ME 
ou EPP. 

 
5.4. O representante legal deve apresentar o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
 
5.5. O procurador deve apresentar a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados nas alíneas "a" à “e”, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga.  
 
5.6. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DOS 
DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 

 
6.1 DECLARAÇÃO DE CUMPRE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
conforme Anexo III, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e nº 2. 
 
6.2. Na hipótese da ausência da “Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
(Anexo III)” no envelope de credenciamento, a mesma poderá ser suprida mediante declaração de 
próprio punho no ato do credenciamento, desde que o representante tenha poderes para tal. 
 
6.3. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 
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6.4. Os documentos relativos à proposta de preço e à documentação de habilitação deverão ser 
entregues (protocolados) separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos 
dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma a seguir: 
 
 

 
Envelope nº 1 – Proposta  

Pregão Presencial nº 143/2017  
Processo nº 188/2017  

RAZÃO SOCIAL  
CNPJ  

e-mail e telefone para contato 
 

 
 

 
Envelope nº 2 – Habilitação 

Pregão Presencial nº 143/2017 
Processo nº 188/2017 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

e-mail e telefone para contato 
 

 
6.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais 
para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio. 
 
6.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
 
6.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preço e à documentação de habilitação e seus anexos, 
deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente. 
 
6.8. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em 
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
6.9. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da 
proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai 
fornecer o objeto da presente licitação. 
 
6.10. Somente poderão participar da licitação as empresas que apresentarem a DECLARAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Anexo III). Caso a empresa tenha 
enviado seus envelopes via postal ou não tenha trazido a referida declaração em apartado, poderá, 
o representante legal fazer de ser diligenciado junto ao envelope de documentação (Envelope n° 
02) a possibilidade da existência da citada Declaração no seu interior. Caso, ainda, a empresa se 
faça representar, mas não tenha confeccionado o referido documento, esse poderá ser realizado 
logo após a conferência dos documentos solicitados para o credenciamento, uma vez o credenciado 
habilitado para assinar documentos, este assinará referida declaração. 
 



 

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 

 

 

 

7 

 

6.11. A não entrega da Declaração exigida no item 6.1 deste edital implicará no não 
recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de 
preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame. 
 
6.12. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 

7. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “N.º 01” 

 
7.1 – A proposta de preço – Envelope “N.º 01” – deverá ser apresentada em envelope lacrado. 
  
7.2 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicação do preço unitário e 
total de cada item, em moeda nacional, contendo duas casas depois da vírgula, com indicação do 
fabricante, devidamente datada, rubricada(s) por representante legal, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas. 
 
7.3 – A Proposta deve ser emitida também em PEN DRIVE ou CD, elaborada usando o programa 
Betha auto cotação, a disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal, 
www.uniaodavitoria.pr.gov.br, para download, o Pen Drive ou CD deverá ser testado pelo 
proponente antes de ser enviado para a licitação. Vale salientar que os valores contidos na 
proposta escrita deverão ser os mesmos constantes da proposta em CD ou PEN DRIVE;  
 
7.4 - O CD OU PEN DRIVE deverá estar dentro do envelope nº 01 e o mesmo poderá ser 
devolvido no final da sessão. 
Parágrafo único — tendo em vista que as licitações estão sendo elaboradas pelo Sistema Auto 
Cotação (Betha), se a proponente preferir utilizar a proposta impressa do sistema para o envelope 
nº 01, deverá obrigatoriamente constar da mesma (no campo OBSERVAÇÕES) todos os requisitos 
conforme o anexo IV do edital. 
 
7.5 – A proposta deverá conter ainda: 
 

a. Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou                                        
destacados; 
 

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

c. Especificação completa do produto inclusive a MARCA ofertada a fim de possibilitar a sua 
completa avaliação, totalmente conforme descrito no “ANEXO I”, deste Edital; 
 

d. Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
 

e. Carimbo da empresa; 
 

f. Conter razão social completa e CNPJ da licitante (os mesmos na proposta escrita e na 
proposta em CD ou PEN DRIVE), sendo este último, obrigatoriamente o mesmo da Nota de 
Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.  

 
7.6 - Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 
inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 
 
7.7 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor; 
7.8 – Na proposta de preço escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de 
lances verbais, deverão ser considerados no cálculo do fornecimento obrigacional, todos os custos, 
incluindo: mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como 
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despesas de fretes, taxas, seguros para a entrega no destino, e outras despesas necessárias ao 
fornecimento dos produtos. 
 
7.9 – Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da 
parte do fornecedor. 
 
7.10 – Os preços dos objetos do presente certame deverão respeitar os valores máximos admitidos 
no “Anexo I”. 
 
7.11 – Não se admitirá proposta que apresente preço global unitário, simbólico, irrisório, 
superestimado ou de valor zero, incompatível com o preço de marcado, acrescido dos respectivos 
encargos.  
 
7.12 – O proponente será responsável por qualquer ônus decorrente de marca, registro e patentes 
relativas aos produtos/materiais/equipamentos cotados. 
 
7.13 - A apresentação da proposta implicará na aceitação plena por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos e será considerada como evidência de que a 
proponente: 
 

a. Examinou criteriosamente todos os documentos do edital e obteve todas as informações 
necessárias para sua formulação; 

 
b. Considerou que os elementos desta licitação permitem a elaboração de uma proposta 

totalmente condizente com o objeto licitado; 
 

c. Sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução do objeto ora licitado; 

 

8. DO PREÇO MÁXIMO 

 
8.1 - Serão desclassificadas, as propostas que apresentarem preços superiores aos preços 
máximos estabelecidos no Anexo “I” deste Edital. 
 

9. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “N.º 02” 

 
9.1 - Os licitantes deverão apresentar no envelope “N.º 02” – “Documentos de Habilitação”, que 
demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.  
 

9.1.1. DAS DECLARAÇÕES 
 

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

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

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

 
c. Declaração de Inexistência de Vínculo. (Anexo IX); 

 
9.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93 

 
9.1.2.1. A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social 
deve ser compatível com o objeto licitado, consistirá em: 
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a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

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

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

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

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

e.1 – Declaração comprovando que se adaptam a Lei Complementar 123 de 14 
de dezembro de 2006; 
e.2 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou 
e.3 – Documento oficial onde conste que a empresa está enquadrada como ME 
ou EPP. 

 
OBS.: Caso a empresa já tenha apresentado os documentos referidos acima em 
momento anterior, será dispensada nova apresentação na habilitação jurídica. 

9.1.3 - REGULARIDADE FISCAL - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93 

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

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

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 
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; 

 
c. 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;  

 
d. 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;  
 

e. 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;  

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

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 
artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º 
de maio de 1943. 
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9.1.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.  
 
9.1.3.1.1. 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. 
 
9.1.3.1.2. 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.  
 
9.1.3.1.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste edital, sendo facultado 
ao Pregoeiro convocar o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de 
habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, 
desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou 
revogar a licitação. 
 

9.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 
 

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

9.1.5. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 
 

a) 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; 
 

b) A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei; 
 

c) As certidões de comprovação de 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; 
 

d) 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. 

 

10. DO PROCEDIMENTO 

10.1 - No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento 
das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador 
proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários poderes 
para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
 
10.2 - Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (Anexo III) e, em 
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envelope separado, a proposta e a documentação de habilitação. 
 
10.3 - O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “N.º 01”, contendo as propostas, que 
deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e 
cumprimento das exigências contidas no edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de 
menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em 
até dez por cento (10%), relativamente à de menor preço, para o item licitado.  
 
10.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que os licitantes participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas. 
 
10.5 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances 
verbais serão feitos para o total de cada item/lote até o encerramento do julgamento deste, sendo 
a forma de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE, observados os prazos máximos para o 
fornecimento/execução, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital. 
 
10.6 - O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor. 
 
10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
10.8 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 
 
10.9 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
10.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do envelope n.º 02 contendo a documentação de habilitação do licitante que apresentou a 
melhor proposta, para confirmação das suas condições habilitatórias.  
 
10.11 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o(s) item(s)/lote(s) do certame. 
 
10.12 – Nas situações previstas nos itens 10.8 e 10.9, o pregoeiro poderá negociar diretamente 
com os proponentes para que seja obtido preço melhor. 
 
10.13 – Declarados os classificados será dada oportunidade a qualquer licitante de manifestar-se 
quanto à intenção de recorrer nos termos do art. 4º, incisos XVIII a XX da Lei 10.520/02. 
 
10.14 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, licitantes e 
presentes. 
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10.15 – As dúvidas que surgirem durante as sessões públicas, serão, a juízo do Pregoeiro (a), 
resolvidas por esta, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior deliberação. 
 

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

11.1 – Para julgamento e classificação das propostas será adotado, pela ordem crescente dos 
preços finais, o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, registrando-se os preços dos proponentes 
classificados por Lote, na ordem de sua classificação. 
 
11.2 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições; 
b) Apresentem valores superiores aos constantes do Anexo “I” ou manifestamente 

inexequíveis; 
c) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 

julgamento; 
d) Cujo ITEM tenha ausência de preço unitário; 
e) Cujo ITEM tenha algum item que ultrapasse o Preço Máximo estabelecido. 

 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1 – As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pela 
dotação a seguir: nº 2.011.3390.30 - 1000 - 81/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE TRANSP 
E SERV PUBLICO 2.007.3390.39 - 1000 - 69/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 2.011.3390.39 - 1504 - 85/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE TRANSP E SERV 
PUBLICO 2.013.3390.39 - 1000 - 100/2017   -   MANUTENCAO DOS SERVICOS INDUSTRIAIS 
2.027.3390.39 - 1000 - 293/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 
2.071.3390.30 - 1303 - 218/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.007.3390.30 - 1000 
- 67/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.013.3390.30 - 1000 - 99/2017   -   
MANUTENCAO DOS SERVICOS INDUSTRIAIS 2.071.3390.39 - 1303 - 226/2017   -   MANUTENÇÃO 
DA ATENÇÃO BASICA 2.027.3390.30 - 1000 - 290/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E 
ABASTECIMENTO  
 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, será celebrada Ata de Registro de Preços, que firmará o 
compromisso para futura contratação entre as partes, com validade de 12 (doze) meses 
contados da data de sua assinatura; 
 
13.2 Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação para assinar a Ata de Registro de 
Preços, é facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar o item específico ou a licitação. 
 

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. 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.  
 
14.2. 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.  
 
14.3. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço e contrato quando cabível 
formalizar-se-á mediante notificação na forma do item 18.1 ou qualquer outro meio a critério da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.  
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14.4. 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. 
 
14.5. 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.  
14.6. 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 18 do presente edital.  
 
14.7. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses.  
 
14.8. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante obriga-se ao fornecimento pelos preços 
nela registrados.  
 
14.9. 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 
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.  
 
14.10. 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.  
 
14.11. 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. 
 
14.12. 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.  
 
14.13. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os direitos e 
obrigações dela decorrentes a outrem. 
 
14.14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
14.14.1. 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.  
 

14.14.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador; 
 
14.14.3. 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. 
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15. DA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE RESGITRO DE PREÇOS 

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; 
 
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; 
 
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; 
 
15.4. 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. 
 

16. CRITÉRIO DE REAJUSTE 

16.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo 
comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas 
condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Proponente registrado será convocado pela Secretaria Municipal de Administração para alteração, 
por aditamento, do preço da Ata.  
 

17. DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO 

17.1 - Os itens serão solicitados conforme necessidade das Secretarias Municipais, devendo ser 
entregues e instalados no prazo máximo de até 07 (sete) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da Autorização e em locais designados pelo solicitante, rigorosamente de acordo com 
o ofertado nas propostas, este prazo poderá ser revisto desde que seja solicitado pela empresa 
vencedora, mediante justificativa plausível e aceita formalmente pela Administração; 
 
17.2. Em caso de devolução dos Itens, por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou adequação 
ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
17.3. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 
rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 
acauteladoras de seus interesses e do erário; 
 
17.4. A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura; 
  
17.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNÍCIPIO DE UNIÃO DA 
VITÓRIA não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

  
17.6. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através de representante, exercerá a fiscalização 
do recebimento, e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 
será encaminhada ao(à) licitante vencedor(a), objetivando a correção das irregularidades 
apontadas. A fiscalização da Administração em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do Contrato. 
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO 

18.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por culpa do CONTRATADO, o sujeitará ao 
pagamento de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma 
seguinte: 

a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 
b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sobre o total dos dias em atraso, 
sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE; 
c) No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor 
devido, equivalente a 0,2% até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% acima desse prazo, calculado 
sobre o total dos dias em atraso. 
 

18.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa do licitante, que deverá ser apresentada no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações 
legais bem como das multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, as seguintes 
sanções: 

 
a) Advertência por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações 
necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou 
entrega dos bens; 
b) Multa no percentual de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato 
em caso de inexecução parcial e de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecução 
total do contrato. 
c) Suspensão temporária de participar de licitação, e impedimento para contratar com o 
CONTRATANTE, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos. Esta sanção sempre será aplicada, 
ressalvadas outras hipóteses não arroladas neste item, quando o CONTRATADO, convocado 
dentre do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; 
comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal.  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base na subcondição anterior;  

 
18.3. A multa será descontada pela CONTRATANTE dos créditos existentes em nome do 
CONTRATADO e, não havendo esses, ou sendo ela maior do que o crédito, deverá ser recolhida no 
Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de União da Vitória, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
após a respectiva notificação. Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela cobrada 
judicialmente com ônus ao devedor.    
 
18.4. As penalidades previstas no subitem 18.1 não serão aplicadas quando o descumprimento do 
estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente 
comprovado e aceito pela CONTRATANTE. 
 
18.5. EXTENSÕES DAS PENALIDADES 
18.5.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderão ser também aplicadas aqueles que: 
a) Retardarem a execução do pregão; 
b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
c) Fizerem declaração falsa; 
d) Cometerem fraude fiscal. 
 
18.5.2. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela firma e aceito pela 
adquirente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 
assumidas. 
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18.6. O contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93. 
 

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

19.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução dos itens 
solicitados e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, 
desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de 
acordo com as determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da 
Contratada, após terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo; 
 
19.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJ; No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou; 
 
19.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal 
de União da Vitória, os pagamentos serão liberados; 
 
19.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
 
19.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 
 
19.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 
 
19.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 
sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
 
19.8. 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 = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
  VP = Valor da parcela em atraso.  
   
19.9. 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.  
 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 - Aplicam-se subsidiariamente, para a presente licitação, as normas da Lei n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993.  
 
20.2 - A não entrega da DECLARAÇÃO exigida no item 6.1 deste edital implicará no não 
recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de 
preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame.     
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20.3- O Prefeito Municipal de União da Vitória, na qualidade de ordenador das despesas, poderá 
revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal ato, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
 
20.4 - A participação na licitação importa em total, e irretratável submissão dos proponentes às 
condições deste edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações, combinado com o Art. 7º da Lei 10.520/2002.  
 
20.5 - Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.    
 
20.6 - É vedada a licitante classificada subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta licitação.   
 
20.7 - Assegura-se ao Município de União da Vitória o direito de:  
a) Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93), sendo vedada a inclusão posterior 
de documentos ou informações que deveriam constar originalmente das propostas;  
b) Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;  
c) Rescindir unilateralmente o ajuste nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei nº. 8666/93.  
d) Contratar ou não o objeto do presente certame.  
 
20.8 - As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório;  
 
20.9 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.  
 
20.10 - Na contagem dos prazos será observado o disposto no artigo 110 da Lei nº. 8666/93.  
 
20.11 - Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, 
informações complementares.  
 
20.12 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou  
indenização, poderá ser:  
 a) adiada a data da abertura desta licitação;  
 b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.   
 
20.13 - Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas, 
pelos licitantes, após a sua entrega.   
 
20.14 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.   
 
20.15 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação.  
 
20.16 - Em hipótese alguma serão aceitas alterações nos conteúdos dos envelopes já 
protocolizados.  
 
20.17 - Todas as referências de tempo contidas neste Edital e no aviso terão como padrão o 
horário de Brasília – Distrito Federal.   
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 21. DO FORO  

21.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir todas as questões desta 
licitação, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código 
Civil. 
 

22. ANEXOS DO EDITAL  

22.1 - Integram o presente edital, os seguintes anexos:  
 

ANEXO I Termo de Referência – Especificações e valores; 

ANEXO II Modelo da Carta de Credenciamento; 

ANEXO III Modelo de Declaração do Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios; 

ANEXO IV Modelo de Carta Proposta; 

ANEXO V Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no quadro da empresa  
empregadora; 

ANEXO VI Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos para licitar e contratar 
com a Administração Pública; 

ANEXO VII 
ANEXO VIII 
ANEXO IX 

Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato; 
Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Modelo de Inexistência de Vínculo. 

 
 
 

União da Vitória - PR, 17 de novembro de 2017. 
 
 

HILTON SANTIN ROVEDA  
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
RELAÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO 

 
1. BASE LEGAL 
1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.º 
4363 de 04 de fevereiro de 2014, Decreto Municipal n.º 123/2010, Lei Federal n.º 10.520, Decreto 
n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais 
normas legais e regulamentares. 
 
2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição e instalação de 
padrões de luz, equipamentos para instalação de dois poços artesianos, equipamento Motobomba, 
grades com portão e motor para atender as eventuais necessidades das Secretarias Municipais de 
União da Vitória - PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e 
seus anexos. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS - PREÇO DE REFERÊNCIA 
 

Lote nº 01 

Item Qtd Unid. Especificações Valor Unit. 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 1 PÇ 
Transformador de distribuição trifásico 
300kVA (13,8 kV -220/380V) 21.020,00 21.020,00 

2 1 PÇ Poste de concreto B-1000 DAN 10,5m 1.845,00 1.845,00 

3 3 PÇ Isolador de ancoragem tipo bastão 
polimérico 13,8kV 

80,90 242,70 

4 4 PÇ Porca olhal 11,94 47,76 

5 4 PÇ Gancho olhal 11,30 45,20 

6 4 PÇ Sapatilha 3,37 13,48 

7 1 PÇ Perfiu "U" 132,44 132,44 

8 3 PÇ Alça pré-formada para cabo 2 AWG 7,81 23,43 

9 1 PÇ Fixador para perfiu "U" 57,56 57,56 

10 1 PÇ Grampo de ancoragem para cabo 2 AWG 57,81 57,81 

11 4 PÇ 
Parafuso de cabeça quadrada, diâmetro 
16mm, 45mm de comprimento 6,56 26,24 

12 2 PÇ 
Parafuso de cabeça quadrada, diâmetro 
16mm, 125mm de comprimento 8,37 16,74 

13 1 PÇ Parafuso de cabeça quadrada, diâmetro 
16mm, 225mm de comprimento 

11,47 11,47 
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14 1 PÇ 
Parafuso de cabeça quadrada, diâmetro 
16mm, 275mm de comprimento 

12,98 12,98 

15 1 PÇ 
Parafuso de cabeça quadrada, diâmetro 
16mm, 300mm de comprimento 9,16 9,16 

16 20 PÇ Arruela quadrada, diâmetro 18mm 0,93 18,60 

17 20 PÇ Porca quadrada, diâmetro 16mm 1,50 30,00 

18 2 PÇ Mão francesa plana com 619mm de 
comprimento 

14,10 28,20 

19 2 PÇ Suporte para transformador 120,00 240,00 

20 12 MT Cabo de cobre coberto XLPE, seção 
16,0mm², 15kV 

20,28 243,36 

21 3 MT Condutor de cobre extra flex 25mm² 15,77 47,31 

22 95 MT 
Condutor de cobre nú seção nominal 
25mm² 13,80 1.311,00 

23 15 MT Condutor de cobre nú seção nominal 
120mm² 

60,85 912,75 

24 16 MT 
Condutor de cobre, isolação 750kV, seção 
nominal 2,5mm² (quatro cores) 1,09 17,44 

25 16 MT 
Condutor de cobre, isolação 750kV, seção 
nominal 1,5mm² (quatro cores) 0,82 13,12 

26 86 MT Cabo de cobre isolação 0,6/1kV EPR, 
seção nominal 95mm² 

48,89 4.204,54 

27 360 MT Cabo de alumínio XLPE 120mm² 90° 38,95 14.022,00 

28 3 PÇ Conector de derivação tipo cunha 2 AWG 8,21 24,63 

29 1 PÇ Conector de derivação tipo cunha 25mm 8,36 8,36 

30 10 PÇ Conector para haste terra 7,77 77,70 

31 6 PÇ Parafuso RD 450mm x 5/8", rosca total 16,17 97,02 

32 3 PÇ Cantoneira 40x40x700mm 45,20 135,60 

33 3 PÇ Cantoneira 40x40x500mm 38,00 114,00 

34 7 PÇ 
Eletroduto de PVC rígido seção nominal 
85mm² 

40,17 281,19 

35 9 PÇ Luva  de PVC rígido 3" 10,41 93,69 
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36 2 PÇ Curva de PVC 3" 90° 26,86 53,72 

37 4 PÇ Eletroduto de PVC rígido 32mm 10,09 40,36 

38 6 PÇ Luva  de PVC rígido 32mm 1,65 9,90 

39 3 PÇ Curva de PVC 32mm 90° 2,80 8,40 

40 2 PÇ Disjuntor geral 450A, com conexão 
através de barramento 

1.385,55 2.771,10 

41 1 PÇ Caixa "H" 1.450,00 1.450,00 

42 1 PÇ Caixa de proteção geral para disjuntor 
450A 

246,00 246,00 

43 3 PÇ Box reto 32mm 5,45 16,35 

44 2 PÇ Box reto 85mm 37,50 75,00 

45 6 PÇ Box reto 100mm 38,77 232,62 

46 3 PÇ Niples 85mm 16,52 49,56 

47 40 PÇ Terminal de compressão 95mm 7,68 307,20 

48 24 PÇ Terminal de compressão 120mm alumínio 14,86 356,64 

49 10 PÇ Terminal de compressão 25mm 2,99 29,90 

50 5 PÇ Fita de auto fusão tipo FA-10 24,00 120,00 

51 1 PÇ Fita isolante colorida (cartela) 15,90 15,90 

52 5 PÇ Fita isolante 20m 4,38 21,90 

53 1 PÇ 
Caixa para verificação de aterramento 
300x300x300mm com tampa 29,20 29,20 

54 2 PÇ Cabeçote a alumínio fundido 3" 24,97 49,94 

55 10 PÇ Haste terra tipo copperweld 5/8"x2400mm 26,60 266,00 

56 3 PÇ Pára-raios polimérico classe 15kV 5kA 226,55 679,65 

57 1 Kg Arame para amarração 26,30 26,30 

58 1 PÇ Suporte móvel de metal para leitura 
horosazonal 

141,64 141,64 

59 90 MT Eletroduto corrugado 100mm 8,11 729,90 

60 6 PÇ Abraçadeira 3" com parafuso de fixação  4,27 25,62 
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61 1 Und. 
Mão de obra de instalação - Incluindo 
todos os serviços necessários. 5.850,00 5.850,00 

Valor total máximo admitido para o lote nº 01 59.085,28 

    
LOTE Nº 02 

EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PADRÕES DE ENERGIA PARA A 
MANUTENÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS - COMUNIDADE PINHALÃO E COLÔNIA 

TRABUCO (PROJETO SEMAG) 

Item Qtd Unid. Especificações Valor Unit. 
R$ 

Valor Total 
R$ 

62 2 Und. PRESILHA/ HASTE TERRA - REFORÇADA 6,43 12,86 

63 2 Und. HASTE DE TERRA 5/8 2,40MT 35,08 70,16 

64 2 Und. ARRUELA QUADRADA 5/8’’ 0,77 1,54 

65 2 Und. POSTE M200 402,77 805,54 

66 2 Und. ARMAÇÃO SEM ROLDANA 1X1 PESADA 13,43 26,86 

67 2 Und. ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72 6,38 12,76 

68 2 Und. PARAFUSO GALVANIZADO 5/ 8X8 8,00 16,00 

69 2 Und. CABEÇOTE DE PLASTICO 1 1/4" 3,96 7,92 

70 6 Und. ELETRODUTO 1 1/4’’ 13,47 80,82 

71 2 Und. LUVA PARA ELETRODUTO 1 1/4" 2,07 4,14 

72 6 Und. FLANGE PARA PADRAO 1 1/4" 2,57 15,42 

73 2 Und. CAIXA PADRAO POLICARBONATO CN 1 
PRETA -TAF 

143,28 286,56 

74 2 Und. DISJUNTOR 2X70 98,95 197,90 

75 2 Und. CONECTOR PARAFUSO 25MM LATÃO 9,09 18,18 

76 2 Par 
ABRAÇADEIRA UNIVERSAL REFORÇADA 
(PAR) 18,59 37,18 

77 8 Und. PRESILHA P/ CINTA INOX 1,24 9,92 

78 8 MT CINTA PERFURADA (METRO) 1,95 15,60 

79 60 MT CABO 750V 25MM (METRO) - PRETO 14,52 871,20 

80 2 Und. CAIXA DE ATERRAMENTO PLÁSTICO 
PEQUENO 

9,65 19,30 

81 2 Und. 
MÃO DE OBRA - Incluindo serviços de 
caminhão Munk e outros serviços 
necessários. 

467,50 935,00 

82 2 Und. SILICONE USO GERAL 50G INCOLOR 4,66 9,32 

83 2 Und. FITA ISOLANTE 10M  4,48 8,96 

Valor total máximo admitido para o lote nº 02 3.463,14 

    

LOTE Nº 03 
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS - COMUNIDADE 

PINHALÃO E COLÔNIA TRABUCO (PROJETO SEMAG). 
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Item Qtd Unid. Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

84 200 Und. ABRAÇADEIRA NYLON 283X4 8MM PT 0,32 64,00 

85 2 Und. 
BOMBA SUBMERSA 4” SUB20 - 30S4E16 
3CV 

1.551,43 3.102,86 

86 250 MT CABO FLEXÍVEL PP 750V 3X 2.50MM 4,51 1.127,50 

87 150 MT CABO FLEXÍVEL PP 750V 3X 4.00MM 7,19 1.078,50 

88 2 Und. MONTAGEM PAINEL 896,80 1.793,60 

89 2 Und. CHAVE BOIA CB-2012 1.2M UNIO 15A 36,37 72,74 

90 2 Und. CURVA GALVANIZADO 90 1 1/4 53,91 107,82 

91 26 Und. ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/4 6MTS 256,58 6.671,08 

92 26 Und. LUVA GALVANIZADA 1 1/4 17,34 450,84 

93 2 Und. 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO MS4 -30 
3CV 230V  2.032,22 4.064,44 

94 6 Und. NIPEL DUPLO 1 1/4 18,23 109,38 

95 6 Und. SENSOR ELETRODO NIVEL EPW 16,38 98,28 

96 2 Und. REGISTRO GAVETA PN10 1 1/4 75,16 150,32 

97 2 Und. 
SERVIÇO DE INSTALAÇAO e outros 
serviços necessários. 1.433,33 2.866,66 

98 2 Und. VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 1 1/4 91,25 182,50 

Valor total máximo admitido para o lote nº 03 21.940,52 

    

LOTE Nº 04 
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS - COMUNIDADE 

PINHALÃO E COLÔNIA TRABUCO (PROJETO SEMAG). 

Item Qtd Unid. Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

99 2 Und. CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1.000 LT C/ 
TAMPA 

351,50 703,00 

100 12.000 MT MANGUEIRA PRETA 1” METRO 1,69 20.280,00 

101 20 Und. UNIAO INTERNA 1” 1,72 34,40 

102 200 Und. ABRAÇADEIRA GALVANIZADA - ROSCA 
SEM FIM 1X1 1/2 

2,12 424,00 

103 50 Und. TE - TRIPLO 1” 3,23 161,50 

Valor total máximo admitido para o lote nº 04 21.602,90 

    
LOTE Nº 05 

EXECUÇÃO DE 02 PADROES DE ENTRADA DE ENERGIA DE 200A - TRIFÁSICO EM BAIXA 
TENSÃO. 

Item Qtd Unid. Especificações Valor Unit. 
R$ 

Valor Total 
R$ 

104 2 Und. ELETRODUTO 1” 9,02 18,04 

105 2 Und. PRESILHA HASTE TERRA REFORÇADA 4,51 9,02 
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106 2 Und. DISJUNTOR 3X200A 412,28 824,56 

107 2 Und. TERMINAL SAPATA 95MM 11,38 22,76 

108 4 Und. CONECTOR PARAFUSO 95MM LATÃO 16,93 67,72 

109 112 MT CABO 1KV 95MM HEPR 48,78 5.463,36 

110 2 Und. FITA ISOLANTE 10M 3,00 6,00 

111 2 Und. SILICONE INCOLOR 50G 3,50 7,00 

112 4 Und. CABEÇOTE 3” ALUMÍNIO 26,23 104,92 

113 2 Und. PARAFUSO GALVANIZADO 5/8X8 8,50 17,00 

114 4 Und. 
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 
72X72MM 3,26 13,04 

115 4 Und. ARMAÇÃO SEM ROLDANA 1X1 PESADA 14,33 57,32 

116 2 KG ARAME GALVANIZADO N° 14 16,00 32,00 

117 6 Und. LUVA PARA ELETRODUTO 3” 11,50 69,00 

118 4 Und. BUCHA 3” 1,95 7,80 

119 4 Und. ARRUELA ALUMÍNIO 3” 2,35 9,40 

120 2 Und. FLANGE PARA PADRÃO 1” 1,72 3,44 

121 2 Und. HASTE DE TERRA 5/8 2,40M 30,29 60,58 

122 2 Und. POSTE M300 502,95 1.005,90 

123 2 Und. CAIXA PADRÃO METAL GNE - 200A  727,48 1.454,96 

124 2 Und. ABRAÇADEIRA UNIVERSAL REFORÇADA 18,58 37,16 

125 6 Und. ELETRODUTO 3” 39,78 238,68 

126 2 Und. 
MÃO DE OBRA - Incluindo todos os 
serviços necessários. 850,00 1.700,00 

Valor total máximo admitido para o lote nº 05 11.229,66 

    

Lote nº 06 
EXECUÇÃO DE 30 PADROES ENERGIA - BIFASICO 127/220V AÉREO. 

Item Qtd Unid. Especificações Valor Unit. 
R$ 

Valor Total 
R$ 

127 30 Und. CABEÇOTE PVC 1” 2,30 69,00 

128 30 Und. ARRUELA QUADRADA 0,98 29,40 

129 30 Und. PARAFUSO 5/8 1500MM 6” 7,60 228,00 

130 30 Und. ROLDANA PORCELANA 72X72 6,45 193,50 

131 30 Und. ARMAÇÃO PESADA 1X1 GALVANIZADA 16,25 487,50 

132 30 Und. POSTE CONCRETO M75 274,25 8.227,50 

133 90 Und. ELETRODUTO PVC 1” 9,40 846,00 

134 30 Und. LUVA ELETRODUTO PVC 1” 0,80 24,00 

135 150 Und. PRESILHA PARA CINTA INOX 1,20 180,00 

136 150 Und. FITA AÇO PERFURADA 0,65 X 17MM 1,75 262,50 

137 90 Und. FLANGE CX PADRÃO 1” 1,93 173,70 
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138 30 Und. 
CAIXA CN1 POLIC. POLIF. CINZA CMD 3 
N6 137,45 4.123,50 

139 30 Und. DISJUNTOR DIN 2X50A  30,18 905,40 

140 30 Und. CONECTOR SPLIT BOLT 10MM 4,13 123,90 

141 30 Und. SILICONE 50GR INCOLOR 5,20 156,00 

142 30 Und. ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CAIXA PADRÃO 18,70 561,00 

143 30 Und. 
HASTE P/ ATERRAMENTO 5/8 2,4M 
15,88MM 35,38 1.061,40 

144 30 Und. PRESILHA PARA HASTE TERRA 5,55 166,50 

145 1050 MT FIO RÍGIDO 10,0MM 4,74 4.977,00 

146 30 Und. BALDE ATERRAMENTO PVC PEQ. 9,73 291,90 

147 30 Und. 
MÃO DE OBRA - Incluindo serviços de 
caminhão Munk e outros serviços 
necessários. 

285,00 8.550,00 

148 30 Und. FITA ISOLANTE 10M 4,53 135,90 

Valor total máximo admitido para o lote nº 06 31.773,60 

    

Lote nº 07 
EXECUÇÃO DE 30 PADROES ENERGIA - BIFASICO 127/220V SUBTERRÂNEO. 

Item Qtd Unid. Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

149 30 Und. POSTE CONCRETO M75 274,25 8.227,50 

150 60 Und. ARMAÇÃO PESADA 1X1 GALVANIZADA 13,70 822,00 

151 60 Und. ROLDANA PORCELANA 72X72 5,48 328,80 

152 30 Und. PARAFUSO 5/8 150MM 6” 7,60 228,00 

153 30 Und. ARRUELA QUADRADA 1,48 44,40 

154 60 Und. CABEÇOTE PVC 1” 2,30 138,00 

155 90 Und. ELETRODUTO PVC 1” 9,40 846,00 

156 60 Und. LUVA ELETRODUTO PVC 1” 0,80 48,00 

157 90 Und. FLANGE CX PADRÃO 1” 1,93 173,70 

158 150 Und. FITA AÇO PERFURADA 0,65 X 17MM 1,75 262,50 

159 150 Und. PRESILHA PARA CINTA INOX 1,20 180,00 

160 30 Und. CAIXA COPEL CN1 POLIC. POLF. CINZA 
CMD3 N6 

137,45 4.123,50 

161 30 Und. ABRAÇADEIRA UNIVERSAL CAIXA PADRÃO 18,70 561,00 

162 30 Und. DISJUNTOR DIN 2X50A 29,68 890,40 

163 30 Und. SILICONE 50GR INCOLOR 5,20 156,00 

164 30 Und. 
HASTE P/ ATERRAMENTO 5/8  2,4M 
15,88M 32,38 971,40 

165 30 Und. PRESILHA PARA HASTE TERRA 5,55 166,50 

166 1140 MT FIO RIGIDO 10,0MM 4,74 5.403,60 

167 30 Und. ALÇA PREFORMADA 16MM AWG  3,25 97,50 

168 180 Und. CONECTOR TAPIT 4,83 869,40 
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169 30 Und. ISOLADOR PIMENTÃO 76X51 4,95 148,50 

170 30 Und. 
MÃO DE OBRA - Incluindo serviços de 
caminhão Munk e outros serviços 
necessários. 

285,00 8.550,00 

Valor total máximo admitido para o lote nº 07 33.236,70 

    
Lote nº 08 

EXECUÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA PARA O SETOR DE LAVANDERIA E CENTRAL DE 
MATERIAL ESTERELIZADO (INSTALADO). 

Item Qtd Unid. Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

171 1 Und. ABRAÇADEIRA METAL MODELO D 1 1/2 1,63 1,63 

172 1 Und. ARRUELA QUADRADA 0,62 0,62 

173 2 Und. HASTE DE TERRA 5/8 X 2.4M 27,09 54,18 

174 2 Und. BARRAMENTO CAIXA DE 36 DISJUNTORES 236,67 473,34 

175 20 Und. BUCHA 8 0,10 2,00 

176 25 MT CABO FLEXIVEL 16MM 7,91 197,75 

177 1 Und. CAIXA DE ATERRAMENTO 30X30 
ALVENARIA 

30,76 30,76 

178 1 Und. 
CAIXA DE DISJUNTORES EMBUTIR 
TRIFÁSICO - 36 DISJUNTORES 300,93 300,93 

179 1 Und. CAIXA DE DISJUNTORES SOBREPOR 
TRIFÁSICO - 36 DISJUNTORES 

288,67 288,67 

180 1 Und. CAIXA PADRAO COPEL GNE 200A 715,23 715,23 

181 4 Und. CONECTOR BOX ALUMÍNIO 1/12 10,08 40,32 

182 8 Und. CONECTOR PERFURANTE 13,34 106,72 

183 2 Und. CURVA PRETO 2 1/2 12,60 25,20 

184 1 Und. DISJUNTOR TRIFASICO 125 A  146,44 146,44 

185 1 Und. DISJUNTOR TRIFASICO 200 A 353,87 353,87 

186 1 Und. DISJUNTOR TRIFASICO 63 A 44,37 44,37 

187 1 Und. ELETRODUTO PRETO 1 8,86 8,86 

188 4 Und. ELETRODUTO PRETO 1 1/2 16,35 65,40 

189 3 Und. ELETRODUTO PRETO 2 1/2  34,67 104,01 

190 55 MT FIO FLEXIVEL 95MM 44,81 2.464,55 

191 55 Und. FIO QUADRUPLEX 4X 95MM 38,40 2.112,00 

192 1 Und. FLANGE PVC 1 1,31 1,31 

193 2 Und. FLANGE PVC 2 1/2 4,77 9,54 

194 4 Und. LUVA PRETA 2 1/2 11,53 46,12 

195 9 MT MANGUEIRA CORRUGADO 1 1/2 3,20 28,80 

196 1 Und. MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO - 
Incluindo outros serviços necessários. 

3.683,33 3.683,33 

197 20 Und. PARAFUSO 4,5 X 40 0,13 2,60 

198 1 Und. PARAFUSO PARA POSTE 5/8 10,62 10,62 
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199 1 Und. ROLDANA DE PORCELANA 4,94 4,94 

200 1 Und. SUPORTE DE ROLDANA 1 x 1 12,29 12,29 

201 9 Und. TERMINAL OLHAL COMPRESSÃO 95MM 21,42 192,78 

202 2 Und. TERMINAL SBOLT 95MM 15,34 30,68 

Valor total máximo admitido para o lote nº 08 11.559,86 

    
Lote nº 09 

Item Qtd Unid. Especificações Valor Unit. 
R$ 

Valor Total 
R$ 

203 1 Und. 

EQUIPAMENTO TIPO MOTOBOMBA  A 
GASOLINA COM SUCÇÃO 3” E RECALQUE 
3” COM PARTIDA ELETRICA E COM 
CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE 
1000LTS POR MINUTO 
APROXIMADAMENTE.  

4.316,67 4.316,67 

Valor total máximo admitido para o lote nº 09 4.316,67 

    
Lote nº 10 

Item Qtd Unid. Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

204 31 MT 

GRADE DE TUBO 30X20 - MEDIDAS: 1,70 
DE ALTURA - INCLUINDO PORTÃO DE 
CORRER DE TUBO NAS MEDIDAS 5,00 X 
1,80 

236,97 7.346,07 

205 1 Und. MOTOR PARA PORTÃO 996,67 996,67 

Valor total máximo admitido para o lote nº 10 8.342,74 
 
4. DA JUSTIFICATIVA 
4.1 A aquisição dos Itens visa atender a demanda das Secretarias Municipais de União da Vitória – 
PR, garantindo o bom andamento das atividades a que se destina. 
 
5. JUSTIFICATIVA DA DISPUTA POR LOTE 
5.1 Constatando-se que os itens ora agrupados no lote guardam compatibilidade entre si, não 
havendo concentração de diferentes Itens; sendo todos eles inerentes ao mesmo objeto a que se 
destina; e visando facilitar e otimizar a gestão do contrato; entende-se comprovada e justificada à 
viabilidade técnica e econômica da disputa por lote. 
 
6. DA JUSTIFICATIVA PARA O PREGÃO PRESENCIAL 
6.1. Tratando-se de Licitação exclusiva para Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual (MEI), optou-se, preferencialmente, pela modalidade de pregão 
presencial, com base no art. 6º do Decreto 2474 de 25 de Setembro de 2015. 
 
7. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
7.1 - Os itens serão solicitados conforme necessidade das Secretarias Municipais, devendo ser 
entregues e instalados no prazo máximo de até 07 (sete) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da Autorização e em locais designados pelo solicitante, rigorosamente de acordo com 
o ofertado nas propostas, este prazo poderá ser revisto desde que seja solicitado pela empresa 
vencedora, mediante justificativa plausível e aceita formalmente pela Administração; 
 
7.2. Em caso de devolução dos Itens, por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou adequação 
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ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
7.3. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 
rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 
acauteladoras de seus interesses e do erário; 
 
7.4. A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura; 
  
7.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNÍCIPIO DE UNIÃO DA 
VITÓRIA não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

  
7.6. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através de representante, exercerá a fiscalização 
do recebimento, e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 
será encaminhada ao(à) licitante vencedor(a), objetivando a correção das irregularidades 
apontadas. A fiscalização da Administração em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do Contrato. 
 
8. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
8.1. Os bens e serviços a serem adquiridos e contratados para fins e efeitos do art. 1º, da Lei 
10.520 de 2002, caracterizam-se como bens comuns, pois seus padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES 
9.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de União 
da Vitória: 

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

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. 
9.1.1. 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.  
 
9.1.2. 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. 
 
9.2. O Licitante vencedor, no decorrer da execução da presente Ata de Registro de 
Preços, obriga-se:  
9.2.1. 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: 
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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/execução dos itens 
objeto desta licitação; 

c. Entregar/executar os itens no prazo e locais previstos no referido Edital; 
d. 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;  

e. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega/execução;  
f. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

produtos vendidos e/ou serviços prestados;  
g. Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

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

h. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir no fornecimento do objeto desta licitação;  

i. 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. 

 
10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. Caberá à gestão do contrato à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Economia, Turismo 
e Urbanismo; Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria de Transportes e 
Serviços Públicos; Secretaria de Planejamento e Secretaria de Saúde, as quais competem todas as 
ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e ainda:  
 
I - propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;  
II - receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;  
III - acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  
IV - manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual 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 do contrato. 
 
10.2. O presente instrumento contratual será executado sob acompanhamento do Servidor José 
Augusto Mucke, inscrito no CPF sob nº 401.977.519-20, cabendo a este o acompanhamento da 
execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que 
possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:  
 
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, 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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10.3. 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.  

 
10.4. 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.  
 
10.5. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não caberá quaisquer ônus pela rejeição do 
objeto considerados inadequados. 
 
11. DA SUBCONTRATAÇÃO 
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.  
 
12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato.  
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. O descumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das sanções previstas no 
item nº 18 do referido Edital. 
 
 
 

União da Vitória - PR, 17 de novembro de 2017.  
 
 
 

HILTON SANTIN ROVEDA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

NOS TERMOS DO ART. 4°, VI DA Lei n.° 10.520 

 
Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)   
PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   
  
 
Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a) __________, portador(a) da Cédula de Identidade sob n.º  
__________ e CPF sob n.º __________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade  
PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__, instaurado pela __________.  
  
Na qualidade de representante legal da empresa __________, outorga-se ao acima credenciado  
poderes para formular propostas, fazer lances verbais e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em especial poder de renunciar ao direito de interposição de Recurso.  
  
  
    __________, em __ de __________ de 20__.  
  
  
        (assinatura do representante legal da empresa proponente)  
 
 
 
 
 
 
 
Fora dos Envelopes. Devendo ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento. 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
NOS TERMOS DO ART. 4°, VII DA Lei n.° 10.520. 

  
 
Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)   
PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   
  
  
O representante legal da Empresa __________, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__, instaurado pela ________, declara 
para os fins de direitos que referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos no respectivo edital de licitação.  
  
    __________, em __ de __________ de 20__.  
  
               (assinatura do representante legal da empresa proponente).  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Fora dos Envelopes. Devendo ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento. 
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ANEXO IV 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 
Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)   
PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   
  

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 
Nome Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ n.º: Optante pelo Simples? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Banco: Conta Bancária: 

Nome e n.º da Agência: Inscrição Estadual: 

 
 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 90 (noventa) dias da 
data-limite para a entrega dos envelopes). 
 
PRAZO DE ENTREGA: __________________________________________________________ 
    
 
(  ) 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, e que fazemos prova de tal condição 
com documentos inseridos no envelope n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 

 
Cidade, ......................de................de 
20__ 
 

 
Nome e Assinatura legível do Representante 
RG: 
CPF: 
CNPJ//CARIMBO: 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  
  
Ao PREGOEIRO da ________ (órgão ou entidade licitante)   
PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   
  
  
O representante legal da Empresa __________, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__, instaurado pela __________,  
Declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).  
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima).    
  
   Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
  
    __________, em __ de __________ de 20__.  
  
  
   (assinatura do representante legal da empresa proponente)  
  
 
 
 
 
 
 
 
Colocar dentro do Envelope n.º 02, junto com a Documentação de Habilitação. 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
 
 
Ao PREGOEIRO da ________ (órgão ou entidade licitante)   
PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   
  
 
 
 
  A Empresa (ABC LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n.º (00.000.000/0001-00), inscrição estadual (000000-00), com sede na (Rua A, nº 01, cj. 

01), CEP (00.000-000), na cidade de (xxxxxxxx), neste ato representada por seu (sócio 

gerente, (João da Silva), brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de identidade 

RG nº (Nº 1.111.111/Pr.), inscrito no CPF sob o nº (Nº DO 111.111.111-11), residente na 

(Rua B, nº 01, ap. 01), CEP (00.000-00), na cidade de (xxxxxxxx), nos termos do(a) (2ª 

Alteração do Contrato Social), declara que inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou 

contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. Outrossim, declara serem 

autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as exigências estabelecidas 

no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer 

fato impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar com a Administração Pública. Por 

fim, que as presentes declarações são prestadas sob as penas da Lei. 

 
 
   Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
  
    __________, em __ de __________ de 20__.  
  
  
   (assinatura do representante legal da empresa proponente)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar dentro do Envelope n.º 02, junto com a Documentação de Habilitação. 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.° XX/20__ 
PROCESSO N.° XXX/20__ 

 
Razão Social da proponente____________________________________________________ 

Endereço __________________________________________________________________ 

Bairro ________________________ CEP: ________________________________________ 

Cidade ______________________________, Estado _______________________________ 

CNPJ nº ___________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº ________________________________________________________ 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _____________________________________________ 

Nº do telefone ___________ Nº de fax da empresa ________________________________ 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato____________________ 

Função do representante legal__________________________________________________ 

Endereço do representante legal________________________ ________________________ 

RG nº ________________________ Órgão emissor ________________________________ 

CPF nº ____________________________________________________________________ 

 

Local e data ________/______/_______/20__  

 

 

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar dentro do Envelope n.º 02, junto com a Documentação de Habilitação. 
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ANEXO VIII 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º xx/20__ 

PROCESSO N.° xx/20__ - PREGÃO PRESENCIAL N.º xx/20__ 
 
ÓRGÃO GESTOR: O Município de União da Vitória - PR, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, sita à Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da 
Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr...................................., portador da cédula de identidade n.º 
..............................., inscrito no CPF/MF sob n.º ................................. 
 
EMPRESA DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS: ..................................., Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, localizada ................................., Município ................., Estado ......, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. ....................., neste ato representado pelo ......................, portador do 
RG n.º .......... e inscrito no CPF sob o n.º ................ 
 
Resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do Processo Licitatório 
nº xx/20__, correlato ao Pregão Presencial nº xx/20__, aberto em xx/xx/20__ e 
homologado em XX/XX/20__, consoante as cláusulas a seguir: 
 
1. DO OBJETO E DOS VALORES 
1.1. Registro de Preços para aquisição e instalação de padrões de luz, equipamentos para 
instalação de dois poços artesianos, equipamento Motobomba, grades com portão e motor para 
atender as eventuais necessidades das Secretarias Municipais de União da Vitória - PR, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
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. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação; 
1.4. As quantidades constantes do Anexo “01” 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. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 
sua assinatura.  
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA 
VITÓRIA – PR não será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada 
ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento dos itens em igualdade de condições.  
 
3 – DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
3.1 - Os itens serão solicitados conforme necessidade das Secretarias Municipais, devendo ser 
entregues e instalados no prazo máximo de até 07 (sete) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da Autorização e em locais designados pelo solicitante, rigorosamente de acordo com 
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o ofertado nas propostas, este prazo poderá ser revisto desde que seja solicitado pela empresa 
vencedora, mediante justificativa plausível e aceita formalmente pela Administração; 
 
3.2. Em caso de devolução dos Itens, por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou adequação 
ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
3.3. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 
rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 
acauteladoras de seus interesses e do erário; 
 
3.4. A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura; 
  
3.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNÍCIPIO DE UNIÃO DA 
VITÓRIA não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

  
3.6. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através de representante, exercerá a fiscalização 
do recebimento, e registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia 
será encaminhada ao(à) licitante vencedor(a), objetivando a correção das irregularidades 
apontadas. A fiscalização da Administração em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do Contrato. 
  
4. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
4.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo 
comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas 
condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Proponente registrado será convocado pela Secretaria Municipal de Administração para alteração, 
por aditamento, do preço da Ata.  
 
5. DAS OBRIGAÇÕES  
5.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de União 
da Vitória PR: 

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

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.  
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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. O Licitante vencedor, no decorrer da execução da presente Ata de Registro de 
Preços, obriga-se:  
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/execução dos itens 
objeto desta licitação; 

c. Entregar/executar os itens no prazo e locais previstos no referido Edital; 
d. 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;  

e. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega/execução;  
f. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

produtos vendidos e/ou serviços prestados;  
g. Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

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

h. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir no fornecimento do objeto desta licitação;  

i. 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 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados e 
a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, desde que o 
objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 
determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da Contratada, após 
terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo. 
6.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como o número do Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outros CNPJ; 
6.3. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado e o número do processo 
licitatório e o número do contrato que a originou. 
6.4 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 
6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza; 
 
6.6. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  
2.011.3390.30 - 1000 - 81/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE TRANSP E SERV PUBLICO 
2.007.3390.39 - 1000 - 69/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.011.3390.39 
- 1504 - 85/2017   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE TRANSP E SERV PUBLICO 2.013.3390.39 - 
1000 - 100/2017   -   MANUTENCAO DOS SERVICOS INDUSTRIAIS 2.027.3390.39 - 1000 - 
293/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 2.071.3390.30 - 1303 - 
218/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.007.3390.30 - 1000 - 67/2017   -   
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.013.3390.30 - 1000 - 99/2017   -   MANUTENCAO 
DOS SERVICOS INDUSTRIAIS 2.071.3390.39 - 1303 - 226/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 
BASICA 2.027.3390.30 - 1000 - 290/2017   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO  
 



 

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 

 

 

 

40 

 

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(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
8.2. 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; 
8.3. 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; 
 
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura 
Municipal de União da Vitória 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; 
 
8.5. 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. 
 
9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
9.1. Caberá à gestão do contrato à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Economia, Turismo e 
Urbanismo; Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria de Transportes e 
Serviços Públicos; Secretaria de Planejamento e Secretaria de Saúde, as quais competem todas as 
ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e ainda:  
 
I - propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;  
II - receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;  
III - acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  
IV - manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas 
informações e relatórios apresentados pelo fiscal;  
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V - propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
 
9.2. O presente instrumento contratual será executado sob acompanhamento do Servidor José 
Augusto Mucke, inscrito no CPF sob nº 401.977.519-20, cabendo a este o acompanhamento da 
execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que 
possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:  
 
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, 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; 
 
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 quaisquer ônus pela rejeição do 
objeto considerados inadequados. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por culpa do CONTRATADO, o sujeitará ao 
pagamento de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma 
seguinte: 

a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 
b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sobre o total dos dias em atraso, 
sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE; 
c) No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor 
devido, equivalente a 0,2% até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% acima desse prazo, calculado 
sobre o total dos dias em atraso. 
 

10.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa do licitante, que deverá ser apresentada no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações 
legais bem como das multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, as seguintes 
sanções: 

 
a) Advertência por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações 
necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou 
entrega dos bens; 
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b) Multa no percentual de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato 
em caso de inexecução parcial e de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecução 
total do contrato. 
c) Suspensão temporária de participar de licitação, e impedimento para contratar com o 
CONTRATANTE, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos. Esta sanção sempre será aplicada, 
ressalvadas outras hipóteses não arroladas neste item, quando o CONTRATADO, convocado 
dentre do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; 
comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal.  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base na subcondição anterior;  

 
10.3. A multa será descontada pela CONTRATANTE dos créditos existentes em nome do 
CONTRATADO e, não havendo esses, ou sendo ela maior do que o crédito, deverá ser recolhida no 
Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de União da Vitória, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
após a respectiva notificação. Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela cobrada 
judicialmente com ônus ao devedor.    
 
10.4. As penalidades previstas no subitem 10.1 não serão aplicadas quando o descumprimento do 
estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente 
comprovado e aceito pela CONTRATANTE. 
 
10.5. EXTENSÕES DAS PENALIDADES 
10.5.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderão ser também aplicadas aqueles que: 
a) Retardarem a execução do pregão; 
b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
c) Fizerem declaração falsa; 
d) Cometerem fraude fiscal. 
 
10.5.2. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela firma e aceito pela 
adquirente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 
assumidas. 
 
10.6. O contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93. 
 
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. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços; 
II - Integram esta Ata o Edital do Pregão e seus anexos e as propostas das empresas classificadas. 
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III - O extrato da Ata de Registro de Preços deverá ser publicado na imprensa oficial, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de início da validade do registro. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e 
Anexos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº xx/20__ e a proposta da empresa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta Ata de 
Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93 
 
13. DO FORO  
13.1. É competente o Foro da Comarca de União da Vitória – PR, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.  
 
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.  
 

 
União da Vitória – PR, ___ de _____________ 20__ 

 
 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
    
Testemunhas:    
    

 
1ª Assinatura  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

2ª Assinatura  
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ANEXO IX 

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 nº xx/20__  
 
 
 
 
União da Vitória - PR, ............ de ............................... de ............  
 
 
 

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

 
 
 
 
Colocar dentro do Envelope n.º 02, junto com a Documentação de Habilitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


