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

PARANÁ - 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
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 149/2017 - SRP - PROCESSO N. º 201/2017
OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE
CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 20/12/2017 a partir das
14h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço UNITÁRIO.
PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO: R$ 117,40 (Cento e dezessete reais e quarenta centavos).
PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 704.400,00 (Setecentos e quatro mil e quatrocentos reais).
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, localizada Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° andar,
Centro, União da Vitória/PR, das 12h00min às 18h00min, nos dias úteis ou, ainda, no site
www.uniaodavitoria.pr,gov.br, menu Transparência – Licitações. Outras informações pelo email: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
União da Vitória, PR, 05 de dezembro de 2017.
Hilton Santin Roveda
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
ESTADO DO PARANÁ
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2017 – REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATORIO Nº 201/2017
OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE
CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Razão Social:
CNPJ N.º:
Endereço:
Cidade:
Estado:
E-mail:
Telefone/Fax:
Pessoa para contato:

CEP:

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 email 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, 05 de dezembro de 2017.

OBS: É imprescindível realizar o envio deste recibo preenchido antes da data de
realização da licitação, para eventuais comunicações aos interessados, quando
necessário, além de servir como comprovação nos autos do processo, conforme
determina a legislação vigente.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2017 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATORIO Nº 201/2017
1. PREÂMBULO
1.1 – O Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º
75.967.760/0001-71 através do Prefeito Municipal de União da Vitória e Pregoeiro nomeado
através do Decreto n.º 65/2017, observadas às disposições contidas na Lei Municipal n.º 4363
de 04 de fevereiro de 2014, Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal n.º 3.555, de
08/08/2000, e suas alterações, Decreto Municipal n.º 123/2010, aplicando–se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.666, de 21/06/93, com suas alterações, torna
público a realização de licitação, no dia 20/12/2017 às 14h00min no Departamento de
Compras e Licitações no Prédio Sede da Prefeitura, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3º e
4º pavimentos, centro, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sendo a presente licitação do tipo
MENOR PREÇO.
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 14h00min do dia 20/12/2017, 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: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE 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. As quantidades constantes do Anexo “I” são estimativas de consumo, não obrigando o
Município à aquisição total.
2.5. 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.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. São admitidas a participar da licitação todas as empresas interessadas que atenderem a
todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo
de atividade pertinente ao objeto licitado.
3.2. Não poderão participar:
a) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) Empresa que esteja sob falência, concordata, concurso de credores, recuperação judicial,
dissolução ou liquidação;
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c) Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
d) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados,
qualquer pessoa que seja servidor ou agente político da Prefeitura Municipal.
3.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.
3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
3.5. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos
termos e conteúdo deste edital e seus anexos, regulamentos e instruções.
3.6. Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto
aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do
domicílio ou sede da licitante.
3.7. Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade exigidas no edital,
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes, etc., atentando-se o
proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até às 18 horas do 2° (segundo) dia
útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou
licitante.
4.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da
empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser
protocolada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura /PR localizado no endereço indicado
no preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min, ou encaminhada através de e-mail no
endereço eletrônico: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br .
4.3. A impugnação será julgada em até (01) um dia útil, a contar da data do seu recebimento e a
resposta será publicada no site oficial da Prefeitura www.uniaodavitoria.pr.gov.br, no link
Transparência – Licitação.
4.3.1. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos
prazos legais.
4.3.2. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
4.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório.
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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,
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
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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.
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 149/2017
Processo nº 201/2017
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
e-mail e telefone para contato

Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão Presencial nº 149/2017
Processo nº 201/2017
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
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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.
6.11. 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 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 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;
c. Especificação completa do(s) produto(s) 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;
7.4. 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.
7.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor;
7.6. 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 despesas de fretes, taxas, seguros para a entrega no destino, e outras despesas necessárias
ao fornecimento dos produtos.
7.7. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da
parte do fornecedor.
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7.8. Os preços dos serviços do presente certame deverão respeitar os valores máximos
admitidos no “Anexo I”.
7.9. 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.
7.10. O proponente será responsável por qualquer ônus decorrente de marca, registro e patentes
relativas aos produtos/materiais/equipamentos cotados.
7.11. 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. HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93
9.1.1.1. A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social deve
ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:
a. Para Empresa Individual: Registro Comercial;
b. Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes ou a última alteração
contratual consolidada, devidamente registrados;
c. No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresária do tipo S/A): ato constitutivo
e alterações subsequentes, devendo vir acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores em exercício;
d. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente;
8
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e. Para o MEI: apresentação do Certificado de Microempreendedor Individual;
f.

Caso a empresa opte pelo disposto na Lei Complementar nº 123/2006, Artigos 44°
e 45°, deverá apresentar comprovação da condição de enquadramento no regime
das microempresas e empresas de pequeno porte através da apresentação de um
dos seguintes documentos:
f.1. Declaração comprovando que se adaptam a Lei Complementar 123 de 14 de
dezembro de 2006;
f.2. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou
f.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.
9.1.2. 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.

9.1.2.1. 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.
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9.1.2.1.1. 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.
9.1.2.1.2. 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.
9.1.2.1.3. 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.
9.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93
a. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da
sede da proponente, emitida a, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para
entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93;
b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, já exigíveis e
apresentados na forma das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/2002, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados a
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a
variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro
indicador que o venha substituir.
b.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado
pelo contador;
b.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
item mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial
levantado, conforme o caso;
b.3. As Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), estão dispensados da
apresentação do Balanço Patrimonial como critério de habilitação (exigência do item n.º
9.1.3, alínea “b”);
b.4. Por força do art. 18-A, § 1º, da LC 123/2006, considera o MEI o R$ 81.000,00 (oitenta e
um mil reais), optante pelo Simples Nacional. Portanto, a definição de MEI se enquadra
dentro da definição do “pequeno empresário” e, assim, está dispensado da elaboração do
balanço patrimonial (exigência do item n.º 9.1.3, alínea “b”).
b.5. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
1. Publicados no Diário Oficial; ou
10
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2. Publicados em Jornal; ou
3. Por cópia ou fotocópia autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
proponente; ou
4. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os
Termos de Abertura e Encerramento.
b.6. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – submetidas
ao IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega do livro
digital junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Obs. As empresas abertas no exercício financeiro corrente, deverão estar com o Balanço de
abertura publicados em jornal ou autenticação na Junta Comercial da sede ou domicilio do
proponente.
9.1.4. DAS DECLARAÇÃO
a. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos para Contratar com a Administração
Pública. (Anexo V);
b. Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII. (Anexo VI);
c. Declaração de Inexistência de Vínculo. (Anexo VII);
d. Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP. (Anexo VIII);
e. Declaração contendo informações para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços
e/ou Contrato (Anexo XI);
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
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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
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 ITEM, 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
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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.
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 UNITÁRIO registrando-se os preços dos proponentes
classificados por item, 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 2.057.3390.32 - 1000 - 385/2017 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Orçamento
próprio da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.
13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. 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/Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais sanções legais
aplicáveis.
13.2. 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.
13.3. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço e Contrato quando cabível
formalizar-se-á mediante notificação por meio eletrônico ou qualquer outro meio a critério da
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.
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13.4. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preço e/ou Contrato, 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.
13.5. 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.
13.6. Em caso de recusa injustificada do licitante em assinar a Ata de Registro de Preço/
Contrato ou aceitar o instrumento equivalente dentro do prazo anteriormente estabelecido,
sujeitar-se-á as sanções previstas no item 21 do presente edital.
13.7. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses.
13.8. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante obriga-se ao fornecimento pelos preços
nela registrados.
13.9. O registro de preços poderá ser cancelado 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.
13.10. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os direitos
e obrigações dela decorrentes a outrem.
13.11. A ata de registro de preços será gerenciada pela Secretaria Municipal de Ação Social.
13.12. O registro de preços poderá ser cancelado 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.
13.13. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os direitos
e obrigações dela decorrentes a outrem.
13.14. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer
comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas
ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.
13.15. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o
fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes
remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os produtos, desde que os percentuais
registrados se encontrem dentro dos praticados no mercado.
13.16. O licitante vencedor estará obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos Anexos e na própria Ata de
Registro de Preços.
14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
14.1. Os preços registrados serão cancelados por razões de interesse público devidamente
fundamentado, bem como nos casos seguintes:
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14.1.1. Pela Administração, mediante notificação direta, quando a detentora da Ata
de Registro de Preços:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;
b) não formalizar o contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável pela
Administração;
c) der causa à rescisão administrativa do contrato;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
e) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese do mesmo se tornar
superior ao praticado no mercado;
f) for penalizada com declaração de inidoneidade ou com suspensão temporária do
direito de licitar e contratar com a Administração, nos termos dos incisos III e IV do
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;
g) impedida de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º da Lei
Federal nº 10.520/02.
14.1.1.1. O cancelamento do Registro de Preços, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, poderá ser formalizado mediante despacho da autoridade
competente.
14.2. Pela detentora da Ata de Registros de Preços quando, mediante solicitação formal,
comprovar sua impossibilidade definitiva de cumprir exigências do instrumento convocatório.
14.3. O cancelamento do registro de preços, não impede a Administração de aplicar as
penalidades cabíveis à detentora da Ata de Registro de Preços, quando não aceitas as
justificativas por ela apresentadas.
14.4. Na hipótese do preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, a Administração deverá convocar:
a) a detentora da Ata de Registro de Preços para negociar a redução do preço e sua
adequação ao do mercado, caso frustrada a negociação, liberá-la do compromisso
assumido, respeitando-se os contratos firmados;
b) os demais fornecedores que tiverem seus preços registrados, visando igual
oportunidade de negociação.
14.4.1. Não havendo êxito nas negociações, o preço registrado será cancelado.
14.5. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração poderá:
a) liberar a detentora da Ata de Registro de Preços, sem aplicação de penalidades, desde que a
mesma apresente o requerimento antes do recebimento do pedido de fornecimento e/ou da
assinatura do instrumento de contrato;
b) convocar os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados visando igual
oportunidade de negociação.
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14.5.1. Não havendo êxito na negociação, a Administração deverá proceder a revogação da Ata
de Registro de Preços.
15. DA SUSPENSÃO DO REGISTRO
15.1. Os preços registrados poderão ser suspensos nos casos seguintes:
a) pela Administração, através de edital, quando por ela julgado que a detentora da Ata de
Registro de Preços encontra-se temporariamente impossibilitada de cumprir as exigências desta
licitação, ou ainda, por interesse administrativo, ressalvadas as contratações levadas a efeito até
a data da decisão.
b) pela detentora da Ata de Registro de Preços, quando mediante solicitação, comprovar
impossibilidade temporária de cumprir as exigências estabelecidas neste edital.
16. DO CONTRATO
16.1. Será lavrado Contrato com o licitante vencedor (melhor classificada) do registro de preços
ou instrumento equivalente – ordem de compra, nota de empenho, conforme faculta o art. 62 da
Lei no 8.666/93.
16.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria
Municipal de Ação Social, designado como representante da Contratante, que anotará, em
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais de
fornecimento, para fins de pagamento.
16.3. O licitante vencedor do registro de preços deverá comparecer para firmar o Contrato, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis ou retirar o instrumento equivalente, contados da data da
convocação.
16.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.
16.5. Na hipótese de o licitante vencedor do registro de preços não atender a condição acima ou
recusar a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, a Administração
convocará a segunda licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação,
obedecido ao disposto nos incisos XXII e XXIII, do art. 11, do Decreto n.º 3.555/2000.
16.6. O presente Edital, seus Anexos e a Ata de Registro de Preços, farão parte integrante do
Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.
16.7. No interesse da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, e nos termos da legislação,
sobre o valor total efetivamente adquirido por meio do Contrato, decorrente desta licitação,
poderá haver acréscimos dos quantitativos, limitados às regras estabelecidas pelo § 8º do artigo
65 da Lei 8.666/93.
16.8. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados do dia de sua assinatura, podendo
ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, quando for
comprovadamente vantajoso para a Prefeitura Municipal de União da Vitória.
17. CRITÉRIO DE REAJUSTE
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17.1. 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.
18. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
18.1. A entrega do objeto será parcelada, conforme a necessidade e disponibilidade financeira
do Município (Secretaria Municipal de Ação Social), para atender a demanda no período de 12
(doze) meses, e quando solicitados, deverão ser entregues, no prazo máximo de até 03 (três)
dias úteis contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.
18.2. Todos os produtos componentes das cestas básicas, objeto deste termo de referência,
deverão ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da entrega.
18.3. O objeto deste Edital deverá ser entregue, rigorosamente de acordo com o ofertado nas
propostas, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, nos
seguintes endereços:
Secretaria Municipal de Assistência Social: Rua Visconde de Guarapuava, 15 - Centro,
União da Vitória – Paraná, CEP 84.600-000 – fone: (42) 3522-4748, no horário das
12h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira (não serão recebidas mercadorias fora
deste horário).
18.4. No momento do recebimento dos produtos serão verificadas: quantidade, marca
ofertada e validade dos produtos, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles
que estejam em desacordo com o pedido.
18.5. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
18.6. 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 ou
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
18.7. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação,
sem aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade.
19. DA FISCALIZAÇÃO
19.1. A execução da Ata de Registro de Preços/Contrato será acompanhada e fiscalizada pela
Secretaria Municipal de Ação Social, através do servidor designado, nos termos do art. 67 da Lei
nº 8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos produtos, observando o disposto neste Edital
e seus anexos, sem o qual não será permitido qualquer pagamento.
19.2. A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e
17
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nesta hipótese, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO
20.1. 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.
20.2. 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;
20.3. 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.
20.4. As penalidades previstas no subitem 17.1 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.
20.5. EXTENSÕES DAS PENALIDADES
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20.5.1. 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.
20.5.2. 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.
20.6. 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.
21. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
21.1. Os pagamentos serão efetuados através do Setor Financeiro, em crédito em conta bancária
indicada pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias após cada fornecimento, mediante a
apresentação notas fiscais/faturas devidamente aprovada pela secretaria solicitante.
21.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
21.3. 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 da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJ;
21.4. 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;
22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Aplicam-se subsidiariamente, para a presente licitação, as normas da Lei n° 8.666 de 21 de
junho de 1993.
22.2. 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.
22.3. 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.
22.4. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
22.5. É vedada a licitante classificada subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta
licitação.
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22.6. 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.
22.7. As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório;
22.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
22.9. Na contagem dos prazos será observado o disposto no artigo 110 da Lei nº. 8666/93.
22.10. Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade,
informações complementares.
22.12. 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.
22.13. Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas,
pelos licitantes, após a sua entrega.
22.14. 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.
22.15. 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.
22.16. Em hipótese algum serão aceitas alterações nos conteúdo dos envelopes já
protocolizados.
22.17. Todas as referências de tempo contidas neste Edital e no aviso terão como padrão o
horário de Brasília – Distrito Federal.
23. DO FORO
23.1. 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.
24. ANEXOS DO EDITAL
24.1. Integram o presente edital, os seguintes anexos:
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ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI

Termo de Referência – Especificações e valores;
Modelo da Carta de Credenciamento;
Modelo de Declaração do Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios;
Modelo de Carta Proposta;
Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no quadro da
empresa empregadora;
Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo;
Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Modelo da Ata de Registro de Preços;
Modelo da Minuta do Contrato;
Declaração contendo informações para fins de assinatura da Ata e/ou Contrato;

União da Vitória, 05 de dezembro de 2017.

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
RELAÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.º
4363 de 04 de fevereiro de 2014, 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. Constitui objeto desta licitação a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO,
FUTURA E PARCELADA, DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. Em virtude de dar subsídio às famílias vulneráveis, desta forma oferecendo acesso aos
direitos sociais básicos, o que assegura o art. 6º da Constituição Federal.
4. DA JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL
4.1. Em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, a inviabilidade da utilização do
pregão na forma eletrônica deverá ser justificada. Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a
ser observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade
de se imprimir maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à
competitividade.
Em resumo, a adoção da forma Presencial decorre da necessidade imediata de contratação, haja
vista que no momento a administração procedeu uma contratação emergencial.
Ocorre que, no pregão eletrônico, após a disputa de lances, é concedido ao licitante vencedor da
fase de lances o prazo de 03 (três) dias úteis para encaminhar a documentação de habilitação, o
que acarreta maior morosidade ao processo de homologação, sendo assim, devido a urgência da
contratação e ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão
presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento
licitatório (prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993), verificação imediata das condições de
habilitação e execução da proposta, manifestações recursais, proporcionando maior celeridade
aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na própria sessão pública, sem prejuízo da
competição de preços, também justificam a decisão da adoção do Pregão na sua forma Presencial
no caso do processo em pauta.
Na esteira do exposto, dever-se-á mencionar que o princípio da eficiência da Administração
Pública tem no pregão presencial também a sua manifesta contribuição.
Pelas razões trazidas, justifica-se o uso da modalidade Pregão Presencial ao Edital nº 149/2017.
5. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS/ PREÇO DE REFERÊNCIA:
5.1. As cestas básicas deverão conter os seguintes itens:

ITEM QUANT

ESTIMATIVA DE VALORES MAXIMOS PERMITIDOS PARA AQUISIÇÃO
VALOR
UNID.
DISCRIÇÃO
UNIT.

VALOR
TOTAL
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6.000

Unid.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arroz parboilizado – 03Kg;
Farinha de trigo especial tipo 1 – 03Kg;
Açúcar refinado – 03Kg;
Feijão classe preto, tipo 1, novo – 03Kg;
Sal refinado iodado – 01Kg;
Macarrão tipo espaguete – 01Kg;
Leite em pó integral – 800g;
Café torrado e moído – 500g;
Biscoito doce sortido – 800g;
Óleo de soja refinado – 900ml;
Fermento biológico – 02 unidades com 10
gramas cada;
Extrato de tomate – 340g;
Fubá de milho – 1Kg;
Chá mate tostado – 01 pacote/caixa de 250g;
Sardinha em óleo comestível – 02 unidades de
125g cada;
Doce cremoso sabor uva – 02 unidades de
400g cada;
Creme dental – 90g;
Sabonete em barra – 90g;
Sabão comum em barra com 200g – pacote
com 05 unidades;
Desinfetante – 02 Litros;

R$ 704.400,00

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R$ 117,40

Registro de Preço para aquisição de CESTAS BÁSICAS
com entrega parcelada, para atendimento da população
em situação vulnerabilidade social, cadastradas nos
programas sociais da Secretaria Municipal de Ação
Social, contendo os produtos descritos abaixo, conforme
projeto básico:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS E QUANTIDADES POR UNIDADE DE CESTA BÁSICA
Itens

Qtde.

Unid.

1.1

03

Kg

1.2

03

Kg

Especificações Mínimas dos Produtos
ARROZ PARBOILIZADO - classe longo fino, tipo 1. O
produto deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros
e não poderá apresentar umidade maior que 15 %.
Embalagem intacta. Acondicionado em embalagem de
plástico transparente. Demais condições de acordo
com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,
SIF e outras).
FARINHA DE TRIGO – tipo 1, branca, produto
composto de 100% de farinha de trigo especial para
consumo obtido através da moagem de trigo e
enriquecida com ferro e ácido fólico. Demais
condições de acordo com as normas de

Valor
Unitário

Valor
Total

2,35 (Kg)

7,05

2,20 (Kg)

6,60
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1.3

03

Kg

1.4

03

Kg

1.5

01

Kg

1.6

01

Kg

1.7

02

Unid.

1.8

01

Unid.

1.9

02

Unid.

1.10

01

Unid.

1.11

02

Envelopes

saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).
AÇÚCAR REFINADO – contendo sacarose, originário
do suco da cana. Embalagem plástica, termossoldado.
Demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).
FEIJÃO – classe preto, tipo 1, novo. Constituído de no
mínimo, 95% de grãos inteiros, maduros, limpos e
secos. Demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).
SAL REFINADO IODADO – para consumo doméstico.
Acondicionado em sacos polietileno, resistente e
vedado, com 1 kg. Demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e
outras).
MACARRÃO ESPAGUETE – Massa alimentícia
macarronada com ovos, farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico. Demais condições de acordo
com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,
SIF e outras).
LEITE EM PÓ integral, embalagem com 400g.
Condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e
outras).
CAFÉ TORRADO, e moído, embalagem a vácuo –
embalagem de 500g, puro. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses, a partir da
data de entrega na unidade requisitante. Deverá
constar na embalagem, selo da ABIC – Associação
Brasileira de Indústria de Café.
BISCOITO SORTIDO pacote de 400g, ingredientes:
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico
(vitamina b9), açúcar, gordura vegetal, açúcar
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de
sódio, acidulante ácido lático e aromatizante. Valor
nutricional na porção de 100g: 72g de carboidratos,
10g de proteínas e 12,5g de gorduras totais. Deverá
estar em perfeito estado de conservação, serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais. Não podendo
apresentar biscoitos quebradiços em excesso. Demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e
outras).
ÓLEO DE SOJA REFINADO com as seguintes
características: obtido de espécie vegetal, isento de
ranço e substâncias estranhas, 0% de gorduras trans.
Acondicionada em frasco plástico com capacidade de
900 ml. Demais condições de acordo com as normas
de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO
e outras).
FERMENTO BIOLÓGICOS de qualidade, embalagem
de 10g, contendo identificação do produto, marca do

2,37 (Kg)

7,11

5,02 (Kg)

15,06

1,28

1,28

3,82

3,82

8,30

16,60

8,99

8,99

4,00

8,00

3,63

3,63

0,89

1,78
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1.12

01

Unid.

1.13

01

Unid.

1.14

01

Caixa

1.15

02

Unid.

1.16

02

Unid.

1.17

01

Unid.

1.18

02

Unid,

1.19

01

Pacote

1.20

01

Unid.

fabricante, prazo de validade e peso líquido e demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e
outras).
EXTRATO DE TOMATE; simples, concentrado;
produto resultante da concentração da polpa de
tomate por processo tecnológico; preparado com
frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes
e corantes artificiais; isento de sujidades e
fermentação; Acondicionado em embalagem de 340g.
FUBÁ DE MILHO. Especificações do uso: preparo de
doces e salgados. Não deverá apresentar resíduos ou
impurezas, bolor ou cheiro não característico,
embalagem contendo 01Kg, transparente e baixa
densidade linear. Validade mínima de 06 meses
contados a partir da data de entrega na unidade
requisitante; demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF,
INMETRO e outras).
CHÁ MATE TOSTADO – Produto constituído de folhas
novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva
mate, sem coloração artificial, sãos e limpos.
Embalagem de 250g.
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL – Ingredientes:
sardinha, sal e água de constituição, conservado em
óleo comestível; com aspecto cor cheiro e sabor
próprio; isento de ferrugem e danificação das latas,
sujidades, parasitos e larvas; Acondicionados em
embalagens de lata com 125g e reembalados em caixa
de papel. Validade mínima 36 meses a contar da
entrega.
DOCE CREMOSO – Sabor uva, embalagem de 400g.
CREME DENTAL - em creme; uso adulto; suave,
pesando 90gr; s/aroma; composto de flúor, lauril
sulfato de sódio, sacarina sódica, água; sorbitol,
composição aromática, polietilenoglicol; carboxilmetil
celulose, metilparabeno, carbonato cálcio; pirofosfato
tetrassodico, propilparabeno; monofluorfosfato de
sódico, silicato de sódio; embalado em caixa papel
cartão plastificada.
SABONETE - tablete; fragrância suave; comum, para
higiene corporal; 90 gramas.
SABÃO EM BARRA; sabão de ácido graxo de sebo,
sabão de ácido graxo de soja, coadjuvante, glicerina,
agente anti-redepositante, perfume pigmento e água.
Embalagem de 200g – Pacote com 05 unidades.
DESINFETANTE DE PINHO PARA USO GERAL
BACTERICIDA – Ingrediente ativo, conservante,
emulsificante, sequestrante, corretores de pH, óleo de
pinho, perfume, corante e água. Embalagem de
2Litros.

2,70

2,70

2,02

2,02

3,56

3,56

2,89

5,78

4,09

8,18

1,93

1,93

1,28

2,56

6,08

6,08

4,67

4,67

*Cada unidade de Cesta Básica deverá conter no mínimo os itens 1.1 a 1.20 acima descritos.
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IMPORTANTE: INDICAR A MARCA DE CADA PRODUTO QUE COMPÕE AS CESTAS BÁSICAS
5.1. Dos valores máximos:
5.1.1. Valor máximo admitido é de R$ 704.400,00 (Setecentos e quatro mil e quatrocentos
reais), sendo o valor unitário de R$ 117,40 (Cento e dezessete reais e quarenta centavos);
5.2. No preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
transporte/frete, entrega, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação, nada
mais sendo lícito pleitear a esse título.
5.3. A disputa se dará pelo valor unitário da cesta;
6. DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO
6.1. A entrega do objeto será parcelada, conforme a necessidade e disponibilidade financeira do
Município (Secretaria Municipal de Ação Social), para atender a demanda no período de 12
(doze) meses, e quando solicitados, deverão ser entregues, no prazo máximo de até 03 (três)
dias úteis contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.
6.2. Todos os produtos componentes das cestas básicas, objeto deste termo de referência,
deverão ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da entrega.
6.3. O objeto deste Edital deverá ser entregue, rigorosamente de acordo com o ofertado nas
propostas, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, nos
seguintes endereços:
Secretaria Municipal de Assistência Social: Rua Visconde de Guarapuava, 15 - Centro,
União da Vitória – Paraná, CEP 84.600-000 – fone: (42) 3522-4748, no horário das
12h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira (não serão recebidas mercadorias fora
deste horário).
6.4. No momento do recebimento dos produtos serão verificadas: quantidade, marca ofertada
e validade dos produtos, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles que estejam
em desacordo com o pedido.
6.5. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
6.6. 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 ou
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
6.7. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. O(s) fornecedor(es) do(s) produto(s) incluídos na Ata de Registro de Preços estarão
obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato
convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
7.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
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relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação
em igualdade de condições.
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
8.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de doze (12) meses.
9. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
9.1. 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.
10.DAS OBRIGAÇÕES:
10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a. Receber os produtos conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2017
– Processo n.º 038/2017;
b. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
c. Aplicar a empresa vencedora às penalidades, quando for o caso;
d. Prestar a Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do objeto;
e. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
setor competente;
f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem
exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção;
10.1.1. 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.
10.1.2. 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.
10.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
a. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital e Pedido de
Compra;
b. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos
objeto desta licitação;
c. Entregar os produtos no prazo previsto no referido Edital;
d. Proceder, às suas expensas, a substituição dos produtos que não atenderem as exigências
do Edital;
e. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações,
todas, as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua
substituição ou adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
f. Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não
atenderem as condições do Edital;
g. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e, se for o caso, a substituição dos produtos;
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h. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os
produtos vendidos e/ou serviços prestados;
i. Manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
j. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha
interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;
k. Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e
comunicações formais;
l. Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
m. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos
na entrega do objeto contratual.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. O descumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das sanções previstas no
item n. º 20 do referido Edital.
13. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Municipal n.º
4363/2014, Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.078/90 e por outras normas de direito
público ou privado que melhor tutelem o interesse público (coletivo).
13.2. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente edital e
contrato 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.
União da Vitória - PR, 05 de dezembro 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.º 10.520/2002

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.º 10.520/2002.

Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)
PREGÃO PRESENCIAL N.º __/__
O representante legal da Empresa __________, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º __/__, 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.
30

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

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:

DESCREVER OS ITENS/LOTE – CONFORME ANEXO “I” – TERMO DE REFERÊNCIA
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, transporte,
entrega, instalação e montagem das tendas, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta - dias da datalimite para a entrega dos envelopes).
PRAZO DE ENTREGA: __________________________________________________________
( x ) 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
Representante
RG:
CPF:
CNPJ//CARIMBO:

legível

do
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ANEXO V
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)
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ANEXO VI
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)
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ANEXO VII
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
Presencial n.º **/2017

União da Vitória, ............ de ............................... de ............

......................................................................................................
Carimbo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII
Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).
(papel timbrado da empresa)

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

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO IX
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – n° Número de Instrumento Contratual
Processo n.° 038/2017 / Pregão Eletrônico n.º 033/2017
O Município de União da Vitórias - PR, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado
pelo Prefeito, Sr.............................., portador do CPF nº .................................., doravante denominado
ÓRGÃO GESTOR e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. ..................................,
portador do CPF nº ...............................de ora em diante denominada EMPRESA DETENTORA DE
PREÇOS REGISTRADOS, resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência
do Processo Licitatório nº 201/2017, correlato ao Pregão Presencial nº 149/2017 –
Secretaria Municipal de Ação Social, aberta em ........... e homologada em ..............., consoante as
cláusulas a seguir:
1. DO OBJETO E DOS VALORES
1.1. FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE
CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Item
01

Qtde.
6.000

Descrição
Cestas Básicas

Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

1.2. A entrega dos produtos será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
1.3. O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado.
1.4. Cabe destacar que os quantitativos especificados no Anexo “I” – Termo de Referência são
estimativas de consumo, não obrigando o Município à aquisição total.
1.5. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira,
sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de
indenização.
2. 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 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO
3.1. A entrega do objeto será parcelada, conforme a necessidade e disponibilidade financeira do
Município (Secretaria Municipal de Ação Social), para atender a demanda no período de 12
(doze) meses, e quando solicitados, deverão ser entregues, no prazo máximo de até 03 (três)
dias úteis contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.
3.2. Todos os produtos componentes das cestas básicas, objeto deste termo de referência,
deverão ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da entrega.
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3.3. O objeto deste Edital deverá ser entregue, rigorosamente de acordo com o ofertado nas
propostas, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, nos
seguintes endereços:
Secretaria Municipal de Assistência Social: Rua Visconde de Guarapuava, 15 - Centro,
União da Vitória – Paraná, CEP 84.600-000 – fone: (42) 3522-4748, no horário das
12h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira (não serão recebidas mercadorias fora
deste horário).
3.4. No momento do recebimento dos produtos serão verificadas: quantidade, marca ofertada
e validade dos produtos, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles que estejam
em desacordo com o pedido.
3.5. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
3.6. 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 ou
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.7. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade.
3.8. A entrega dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e conferência
por representante da Secretaria Municipal de Ação Social (SEMAS) da Contratante. (Artigo 67 da
Lei Federal n.º 8.666/93).
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. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a. Receber os produtos conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico n.º 149/2017
– Processo n.º 201/2017;
b. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
c. Aplicar a empresa vencedora às penalidades, quando for o caso;
d. Prestar a Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do objeto;
e. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
setor competente;
f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem
exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção;
37

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

5.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
5.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
em Ata.
5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital e Pedido de
Compra;
b. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos
objeto desta licitação;
c. Entregar os produtos no prazo previsto no referido Edital;
d. Proceder, às suas expensas, a substituição dos produtos que não atenderem as exigências
do Edital;
e. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações,
todas, as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua
substituição ou adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
f. Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não
atenderem as condições do Edital;
g. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e, se for o caso, a substituição dos produtos;
h. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os
produtos vendidos e/ou serviços prestados;
i. Manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
j. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha
interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;
k. Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e
comunicações formais;
l. Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
m. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos
na entrega do objeto contratual.
6. DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados,
mediante a apresentação de Notas Fiscais em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória,
desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de
acordo com as determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da
Contratada, após terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo (Secretaria Municipal
de Ação Social).
6.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal
de União da Vitória (Secretaria Municipal de Ação Social - SEMAS), os pagamentos serão
liberados.
6.3. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.
2.057.3390.32 - 1000 - 385/2017 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
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7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
a) A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata
de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na
Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de
registro.
8. DA GARANTIA
8.1. A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações
previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações
subsequentes.
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
9.4. Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa
decorrente dessa providência.
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10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao
inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, além da multa
compensatória conforme prevê o Edital sobre o valor total da negociação, respeitados os direitos
do contraditório e da ampla defesa.
10.2. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das
outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administração.
11. DO FORO
11.1. É competente o Foro da Comarca de União da Vitória – PR, para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.
____________________________________________
HILTON SANTIN ROVEDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
__________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
________________________________
Nome: CPF: RG:

_________________________________
Nome: CPF: RG:

40

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

ANEXO X
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º ______________
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR,
COM A EMPRESA............................................, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O Município de União da Vitória-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
Dr. Cruz Machado, 205, 3° e 4° pavimentos, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
75.967.760/0001-71, neste ato representado por seu Prefeito XXXXXXXX, portador da cédula de
identidade nº XXXXX, inscrito no CPF/MF sob nº XXXXX, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ..............., com endereço na Rua .................., Nº ........,
bairro ..............., em .................., Estado do ................, inscrita no CNPJ sob o nº ...................., representada
por .............., CPF nº ................, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo
com o Edital de Pregão Presencial n.º 149/2017 - PMUVA, Processo n.º 201/2017, em
conformidade com o que preceitua a Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores e a Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações posteriores, sujeitandose os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no Pregão Presencial n.º 149/2017 - PMUVA, na Lei Federal
n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520/2002 e suas
alterações posteriores e na proposta de preços da Contratada.
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO, FUTURA E PARCELADA, DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor
global de R$ ..................... (..............................................), conforme especificado abaixo:
Item
01

Qtde.
6.000

Descrição
Cestas Básicas

Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

Parágrafo Único - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas,
impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a
incidir sobre o objeto.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos quantitativos fornecidos pela CONTRATADA,
em 30 (trinta) dias após cada fornecimento, mediante apresentação da nota fiscal/fatura.
CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS
5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária n.º
2.057.3390.32 - 1000 - 385/2017 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
6.1. DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA: procedimento que visa à estabilidade das
condições da proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos custos de
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produção ou, ainda, dos insumos utilizados, com periodicidade mínima de 12 (doze) meses,
regulado pelo Decreto n.º 1.054, de 07.02.94 (art. 2º) e as Leis nº 9.069/95 (arts. 27 e 28),
10.192/01 (art. 2º) e 8.666/93 (art. 40, inciso XI); O valor pactuado entre as partes para o
fornecimento do objeto da licitação, somente será reajustado (a maior ou a menor), se
comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do Art. 65 da lei 8.666/93, em que será
aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM;
6.2. O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da parte interessada, devidamente
justificado, se concretizando através de acordo entre as partes.
6.3. DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO OU REVISÃO CONTRATUAL:
Procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a
retribuição da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de previsão de
cláusula contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com
consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo
disposto na Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1º; 58, I, §§ 1º e 2º, e 65,II, “d” , e §6º).
6.4. Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre observando os itens do
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem
como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com
a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA DO OBJETO
8.1. A entrega do objeto será parcelada, para atender a demanda no período de 12 (doze)
meses, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, e quando
solicitados, deverão ser entregues, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do
recebimento da Autorização de Fornecimento.
8.2. Todos os produtos componentes das cestas básicas, objeto deste termo de referência,
deverão ter validade mínima de 180 (cento e oitenta dias) contados a partir da data da entrega.
8.3. O objeto deste Edital deverá ser entregue, rigorosamente de acordo com o ofertado nas
propostas, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, nos
seguintes endereços:
Secretaria Municipal de Assistência Social: Rua Visconde de Guarapuava, n.º 15 - Centro,
União da Vitória – Paraná, CEP 84.600-000 – fone: (42) 3522-4748, no horário das
12h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira (não serão recebidas mercadorias fora
deste horário).
8.4. No momento do recebimento dos produtos serão verificadas: quantidade, marca ofertada
e validade dos produtos, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles que estejam
em desacordo com o pedido.
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8.5. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
8.6. 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 ou
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.7. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade.
8.8. O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no Edital;
9.2. Acompanhar e fiscalizar, por intermédio de um representante designado pela
Administração, a entrega e qualidade dos produtos;
9.3. Devolver os materiais caso não atendam as exigências do Edital, devendo a Contratada
realizar a respectiva reposição;
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos objeto
desta licitação;
10.2. Entregar os produtos no prazo previsto no referido Edital;
10.3. Proceder, às suas expensas, a substituição dos produtos que não atenderem as exigências
do Edital;
10.4. Manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
10.5. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, providenciarias, tributários, fiscais e comerciais;
10.6. Responsabilizar-se pela boa qualidade do objeto fornecido em decorrência deste contrato,
oferecendo desta forma, garantia total do mesmo, nos termos aqui contratados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
11.1. O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no
Art. 57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
notificação feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia
de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
entrega dos produtos.
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b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados “ex-offício” da
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor
que mantenha junto à CONTRATANTE, independente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitação.
12.2. As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes
prazos e condições:
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e
b) de 10(dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade
para licitar com o Município de União da Vitória.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
13.1. A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração;
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
d) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por
estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para
que possa produzir os efeitos legais.
União da Vitória (PR), .... de ...................... de 2017.
CONTRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas:
1ª Assinatura

2ª Assinatura
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 149/2017
PROCESSO N.º 201/2017
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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