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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-000 – 

União da Vitória – Paraná 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2019 – REGISTRO DE PREÇO 

PROCESSO Nº 160/2019 

 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Lixeiras e Suportes em madeira plástica, a serem 

instaladas no Município de União da Vitória - PR, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Global do Lote. 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE: R$ 99.050,00 (Noventa e nove mil e cinquenta reais); 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 24/09/2019. 

 

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 24/09/2019 a partir das 08h31min. 

 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 24/09/2019 a partir das 

09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  

 

Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da 

Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 3521-

1262. 

E-MAIL: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links “Licitação” e “TRANSPARÊNCIA”. 

LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 

União da Vitória - PR, 06 de setembro de 2019. 

Hilton Santin Roveda 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
file:///C:/Users/mmance.PMUV/Documents/MEUS%20DOCUMENTOS/EXTRATOS%20PARA%20PUBLICAÇÃO/EXTRATOS%202017/PE%20119-2017%20(Limpeza%20saúde)/www.uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO Nº 160/2019 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PARANÁ, inscrita no CNPJ sob o 

n.º 75.967.760/0001-71, sediada na Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, Centro, União da Vitória/PR, 

com a devida autorização do Excelentíssimo Prefeito, Hilton Santin Roveda, Ata de Posse n.º 

35/2017, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados, 

que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO 

GLOBAL DO LOTE, tendo por objeto o Registro de Preços para aquisição de Lixeiras e 

Suportes em madeira plástica, a serem instaladas no Município de União da Vitória - PR, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, 

obedecendo integralmente a Lei Municipal n.º 4363, de 04 de fevereiro de 2014, Decreto Municipal 

nº 123/2010, a Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 3.555/2000, o Decreto Federal 

nº 5.450/2005, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações trazidas pela Lei 

Complementar 147/2014 bem como, pelas normas contidas nesse Edital e seus anexos, que fazem 

parte integrante, aplicando-se no que couber as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais legislações específicas do objeto licitado. 

 

1.2. São pregoeiros da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR: Maria Celeste de Assunção 

Mance, matrícula n.º 1373001, Melissa Banhuk Ribeiro, matrícula n.º 1484501 e Paulo 

Marcelo Scheid, matrícula n.º 272, designados pelo Decreto Municipal n.º 5/2019, de 

15/01/2019, publicado no Diário Oficial do Município, de 16 de janeiro de 2019. 

 

1.3. O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado 

em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de segurança 

- criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 

(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br – 

Acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo: 

 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 24/09/2019. 

 

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 24/09/2019 a partir das 08h31min. 

 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 24/09/2019 a partir das 

09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  

 

 

1.4. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição a ser 

enviada por e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br ou, ainda, protocolado no Setor de Protocolo 

Geral desta Prefeitura, localizado no andar térreo do endereço indicado no preâmbulo, limitado ao 

horário das 18h00min (dezoito horas) do último dia para impugnação. 

 

1.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente (Depto. Jurídico), decidirá sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

1.6. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
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1.7. Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e 

considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail: 

licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou 

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site Oficial da Prefeitura Municipal de União da 

Vitória/PR – www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem 

como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  

 

1.8. Formalização de Consultas:  

(informar o nº. da licitação) 

E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

Telefone: 0xx (42) 3521-1262 

Horário de expediente: das 12h00min às 18h00min 

LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações 

públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

 

1.9. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município de 

União da Vitória, acessível no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de União da Vitória no 

seguinte endereço: www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da 

Transparência, bem como no endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência 

de todos os interessados.  

 

1.10. As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem, para 

todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, 

ressalvadas as hipóteses previstas no inciso XII do artigo 18 da Lei Municipal nº 4363/2014, nas 

quais a publicidade será efetuada através do Diário Oficial do Município. 

 

1.11. O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações, localizado na 

Rua Dr. Cruz Machado n.º 205, 4º andar, no horário das 12h00min às 18h00min, nos dias úteis, e 

no site oficial da Prefeitura - www.uniaodavitoria.pr.gov.br, nos links Licitações e Portal da 

Transparência, bem como no endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência 

de todos os interessados.  

 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO 01 Termo de Referência; 

ANEXO 02 Modelo de Declaração Unificada; 

ANEXO 03 Modelo de Carta Proposta;  

ANEXO 04 Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP;  

ANEXO 05 Declaração contendo informações para fins de assinatura da 

Ata/Contrato; 

ANEXO 06 Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO 07 Minuta do Contrato; 

ANEXO 08 Recibo de Retirada de Edital; 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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2. DO OBJETO E DO PREÇO MÁXIMO 

 

2.1. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de Lixeiras e 

Suportes em madeira plástica, a serem instaladas no Município de União da Vitória - PR, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

2.2. O PREÇO MÁXIMO de cada item/lote deste certame, está fixado em:  

 

Lote nº 01 

Item Qtd Unid. DESCRIÇÃO RESUMIDA 
Valor Unit. 

R$ 

Valor Total 

R$ 

1 150 UN 
Lixeira em madeira plástica com tampa 
na cor Preta. 

335,97 50.395,50 

2 10 UN 
Lixeira em madeira plástica com tampa 
na cor Vermelha. 

344,45 3.444,50 

3 10 UN 
Lixeira em madeira plástica com tampa 
na cor Azul. 

344,45 3.444,50 

4 10 UN 
Lixeira em madeira plástica com tampa 
na cor Verde. 

344,45 3.444,50 

5 10 UN 
Lixeira em madeira plástica com tampa 
na cor Amarela. 

344,45 3.444,50 

6 10 UN 
Lixeira em madeira plástica com tampa 
na cor Marron. 

344,45 3.444,50 

7 200 UN 
Suporte fixo em madeira plástica para 
lixeira em formato "H" 

157,16 31.432,00 

Valor total máximo admitido para o lote nº 01 99.050,00 

 

* Especificações/descrições mínimas e detalhadas no Memorial Descritivo – Anexo “01” 

 

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 “01” 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. 

 

2.6. Poderão participar da licitação as empresas do ramo de atividade compatível e pertinente ao 

objeto do presente edital; 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 18 horas do 2° (segundo) dia 

útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer 

cidadão ou licitante. 

 

3.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome 

completo do responsável, indicação da modalidade e nº do certame, a razão social da empresa, 

número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser protocolada 
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no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de União da Vitória, no endereço indicado no 

preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min, ou encaminhada através de e-mail no endereço 

eletrônico: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. 

 

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

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

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

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

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

através de e-mail no endereço eletrônico: licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  

 

3.3. A impugnação será julgada em até um dia útil, a contar da data do seu recebimento e a 

resposta será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site Oficial da Prefeitura 

- www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem como no 

endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  

 

3.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos prazos 

legais.  

 

3.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem 

a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, sendo vedada a 

participação de licitantes cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado no 

ANEXO 01 – Termo de Referência; 

 

4.2. Licitantes devidamente cadastrados junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias; 

 

4.3. Os procedimentos para credenciamento e obtenção de chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

acesso “credenciamento-licitantes”; 

 

4.4. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, chat ou e-mail, 

disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br; 

 

4.5. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que 

deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de funcionamento; 

 

4.6. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do 

licitante até o limite de horário previsto; 

 

4.7. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que se enquadrem 

em uma ou mais das situações a seguir: 

 

I - Licitante que estiver sob falência ou recuperação judicial; 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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II - Licitante que esteja suspensa de licitar pelo Município de União da Vitória ou declarada 

inidônea pela Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

III - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

IV - Estrangeiras que não possuam sede no país; 

V - Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação; 

VI - Licitante que incorra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 9º, caput e incisos, da Lei 

nº 8.666/1993, ou seja: 

 

Art. 9° Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 

serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:  

 

I - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

5. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 

5.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 

todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

 contratual. 

 

5.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

5.2.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 

processo de licitação ou na execução de contrato; 

 

5.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

 

5.2.3 “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 

5.2.4 “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 

um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

 

5.2.5 “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 

prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 

exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

5.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 

pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 

outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
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envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 

contrato financiado pelo organismo. 

 

5.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 

possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 

relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

6. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

6.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições 

do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Complementar n.º 123/06, em especial quanto ao seu artigo 3º, observando-se a inocorrência de 

quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do mesmo artigo.  

 

6.2. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no artigo 3º da Lei Complementar 

n.º 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do artigo citado, 

deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptos a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.  

 

6.3. A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como 

condição de participação no pregão na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

a fim de viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/06.  

6.4. A sociedade que deixar de apresentar a declaração não poderá fazê-lo posteriormente. Nesse 

caso, a não apresentação da declaração importará na renúncia, pelo interessado, do tratamento 

consagrado na Lei Complementar n.º 123/06.  

   

6.5. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, não poderá se 

beneficiar do tratamento jurídico diferenciado concedido às micro e pequenas empresas, para 

nenhum efeito legal, a pessoa jurídica que: 

 

6.5.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

 

6.5.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 

com sede no exterior;  

 

6.5.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 

sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 

Complementar n.º 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida lei;  

 

6.5.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 

outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar n.º 123/06, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º do 

referido diploma legislativo;  
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6.5.5. cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 

com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 

inciso II do caput do artigo 3º da referida lei; 

 

6.5.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;  

 

6.5.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

 

6.5.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 

valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

 

6.5.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-

calendário anteriores;  

 

6.5.10. constituída sob a forma de sociedade por ações; e  

 

6.5.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do 

serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

   

6.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte contratada para a prestação de serviços 

mediante cessão de mão de obra não poderá beneficiar-se da condição de optante pelo Simples 

Nacional, salvo as exceções previstas no parágrafo 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar n.º 

123/2006.  

 

6.6.1. Uma cópia do ofício que comunica à Receita Federal a assinatura do contrato de 

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra deve ser apresentada até o 

último dia útil do mês subsequente ao da contratação, com confirmação de entrega e 

recebimento. 

 

7. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

 

A) CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE 

MERCADORIAS. 

 

7.1. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa; 

 

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

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

Brasileira de Mercadorias; 

 

7.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de 

Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros; 
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7.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

B) DA PARTICIPAÇÃO 

 

7.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 

 

7.6. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá 

ser esclarecida através dos canais da central de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horários de Brasília) através dos canais informados no 

site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

8. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO  

 

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

b) abrir as propostas de preços; 

c) analisar a aceitabilidade das propostas; 

d) desclassificar propostas indicando os motivos; 

e) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

f) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

g) declarar o vencedor; 

h) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

i) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

j) encaminhar o processo devidamente instruído, após adjudicação, à autoridade superior, visando 

a homologação e a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

8.2. Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 

seleção da proposta mais vantajosa para o Município de União da Vitória – Paraná. 

 

9. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

ELETRÔNICA  

 

9.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas 

as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances; 

 

9.1.1. No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar, quando 

for o caso, se a empresa é ME/EPP; 

 

a) A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão; 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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9.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 – Termo 

de Referência. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 

10.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE. 

 

10.1.1. A disputa se dará pelo valor global do lote; 

 

10.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital nem preços ou 

vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.  

 

11. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. A partir das 08h31min do dia 24 de setembro de 2019, horário de Brasília-DF, a sessão 

pública na internet, no sítio eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, será aberta por comando 

do Pregoeiro, com a abertura e julgamento das propostas eletrônicas recebidas. Finalizada a 

análise das propostas eletrônicas, a fase de lances se iniciará às 09h00min, horário de Brasília – 

DF.  

   

11.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

 

11.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

11.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do 

pregoeiro em contrário. 

                

12. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – SESSÃO PÚBLICA/LANCES  

 

12.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

 

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

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

 

12.3. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote/item; 

 

12.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar; 

 

12.5. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances; 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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12.6. ATENÇÃO: Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances 

não será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o lote/item alegando como motivo 

“erro de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de 

lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do 

licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por 

responsabilidade objetiva do licitante; 

 

12.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02; 

 

12.8. Estarão excluídos da aplicação das penalidades/sanções previstas no item 29, quando a 

desistência for decorrente de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é 

garantida a defesa prévia; 

 

12.9. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes; 

 

12.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados; 

 

12.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora 

da reabertura da sessão; 

 

12.12. O tempo da etapa de lances será de 15 (quinze) minutos e será encerrada por prorrogação 

automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 00h05m00s (cinco minutos para o 

termino da etapa de lances), “Dou-lhe duas” quando faltar 00h02m30s (dois minutos e trinta 

segundos) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o 

encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço 

registrado no sistema, nos últimos 00h05m00s finais, o sistema prorrogará automaticamente o 

tempo de fechamento em mais 00h05m00s a partir do momento do registro do último lance, 

reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente. 

  

12.12.1. O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é 

automático, conforme explanado acima. 

 

12.12.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat 

na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna 

Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, 

“Dou-lhe duas”, é exibido; 

 

12.12.3. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, 

conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação 

automática do desempate em favor ME/EPP/MEI; 

 

12.13. O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 

pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
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12.14. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 

diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 

melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se 

admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.  

 

12.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

 

12.16. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 

sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa 

etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 

 

12.17. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação; 

 

13. DA PROPOSTA ESCRITA 

 

13.1. São requisitos da proposta de preços: 

 

I - Ser preenchida, preferencialmente, através do modelo constante do Anexo 03 do presente, 

por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar a sua 

inteligência e autenticidade; 

II - Carta proposta comercial, contendo os preços unitários e valor global com 02 (duas) 

casas decimais após a vírgula (R$ 0,00); 

III - Conter identificação do licitante (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, dados 

bancários); 

IV - Descrição detalhada do objeto: indicando MARCA e o que for aplicável, a fim de possibilitar a 

sua completa avaliação; 

V - Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste Edital; 

VI - Prazo de entrega do objeto: de acordo com as normas previstas no Anexo 01 deste Edital; 

VII - Conter assinatura do representante da pessoa jurídica licitante; 

VIII - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de início do certame. 

IX - Declaração expressa de que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, montagem/instalação, treinamento, 

frete e tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação.  

 

13.2. A omissão da indicação na proposta dos incisos “V”, “VI” e “VIII” do item anterior, implicará 

na aceitação das condições estabelecidas neste Edital; 

 

13.3. Serão rejeitadas as propostas que: 

 

13.3.1. Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não 

permitam a perfeita identificação dos produtos licitados; 

 

13.3.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com 

o presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

 

13.3.3. Contiverem marcas diferentes daquelas informados no site da Bolsa Brasileira 

de Mercadorias. 
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13.4. Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de preço do 

serviço/produto ao valor proposto. Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado o desconto 

proporcional, a fim de que este tenha em seu valor unitário o desconto compatível com a oferta 

global final; 

 

13.5. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

 

13.6. Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

 

13.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto.  

 

13.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

 

13.9. Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste Edital.  

 

13.10. O Pregoeiro reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que 

julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.  

 

13.11. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no 

dia de sua apresentação.  

   

13.12. Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decorrentes da licitação; 

                

14. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

 

14.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração 

constante no Anexo “04” para fins de habilitação, deverá informar no campo próprio do sistema 

seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da 

Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006). 

 

14.2. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 

Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP.  

 

14.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte considerada empatada e mais 

bem classificada deverá ser convocada, após o término dos lances, para apresentar 

nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 5 

(cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão;  

 

14.2.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte acima indicada que 

efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

do certame, desde que em tempo hábil, e atenda às demais exigências previstas neste 

edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
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14.2.3. Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada, serão convocadas as microempresas e as empresas de pequeno 

porte remanescentes consideradas empatadas na ordem classificatória para o exercício 

do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame.  

  

14.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

ao lance mais vantajoso.  

   

14.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre aquelas para 

que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.  

 

14.5. Somente se a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja dentro 

do critério de empate não ocorrer, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste edital.  

 

14.6. O disposto nos itens acima somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

     

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

15.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível 

empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações 

do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.  

   

15.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 

objeto; 

 

15.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  

 

15.4. Não serão aceitas propostas com valor global superior aos estimados ou com preços 

manifestamente inexequíveis, conforme dispõe o artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

15.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que 

julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.  

 

15.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação.  

 

15.7. Aceita a proposta de preços do licitante vencedor, o Pregoeiro lançará no sistema 

questionamento aos demais licitantes a respeito de quem aceitará fornecer o objeto deste certame 

nos mesmos preços do licitante vencedor, a fim de constarem como potenciais fornecedores no 

“Cadastro de Reserva”.  
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15.8. O Pregoeiro abrirá prazo de 01 (uma) hora, no qual os demais licitantes classificados poderão 

enviar proposta com o mesmo preço do primeiro colocado, a fim de constarem em “Cadastro de 

Reserva”. 

 

15.9. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no 

dia de sua apresentação.  

 

15.10. Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decorrentes da licitação; 

 

16. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

16.1. Para a habilitação do licitante detentor da melhor oferta, será exigida a documentação 

relativa:  

 

 

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

 

 

16.1.1.1. A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social deve ser 

compatível com o objeto licitado, consistirá em:  

 

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

cargo da Junta Comercial da respectiva sede 

 

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seu 

administrador; 

 

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; 

 

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, ou; 

f.2 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, ou; 

f.3 – Documento oficial onde conste que a empresa está enquadrada como ME ou EPP. 

 

 

16.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93: 
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a. Prova de regularidade perante a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela 

Secretaria da Receita Federal; 

 

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

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 

parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a 

título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;  

 

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 de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do título VII 

– A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao. 

 

g. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está 

apresente alguma restrição.  

 

g.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; 

 

g.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; 

 

g.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 menor lance seguinte 

aos já convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, 

observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que 

atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou 

revogar a licitação; 

   

http://www.tst.jus.br/certidao
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16.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93: 

 

 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física; 

 

 

16.1.4. DAS DECLARAÇÕES: 

 

 

a. Declaração Unificada; (Anexo 02); 

 

b. Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP. (Anexo 04); 

 

c. Declaração contendo informações para fins de assinatura da Ata de Registro de 

Preço/Contrato (Anexo 05); 

 

 

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

 

 

a. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as 

características do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de 

no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao 

objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) deverão conter:  

 

a.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone);  

a.2. Local e data de emissão;  

a.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 

informações;  

 

16.1.5.1. Quando existir dúvidas em relação à veracidade do(s) atestado(s) serão solicitados os 

documentos comprobatórios do fornecimento, tais como cópias de notas fiscais, recibos, contratos, 

nota de empenho, Demonstrativo de Resultados, devendo ser enviados por e-mail em até 24 (vinte 

e quatro) horas da solicitação e enviados os documentos originais ou cópia autenticada via correio.  

 

16.1.5.2. Para a comprovação de qualificação técnica das empresas, servidores da Prefeitura 

Municipal de União da Vitória/PR poderão, a seu critério, visitar as instalações atuais da 

proponente, devendo, na ocasião, serem comprovadas as informações solicitadas 

 

 

16.1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 

 

16.1.5.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:  

 

a. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão 

sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa 

física; 



 

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 

 

 

 

18 

 

b. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;  

 

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

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;  

 

d. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de 

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.  

 

e. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em originais 

ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.  

 

f. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas 

por representante legal da empresa. 

 

g. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

 

h. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 

 

i. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos 

por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 90 dias, 

contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida 

neste Edital. 

 

j. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.  

 

k. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser devidamente 

consularizados; 

 

l. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do 

Instrumento Contratual. 

 

m. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 

neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 

posterior. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 

desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados, ressalvado o 

contido no item 15.1.2, alínea “h”, conforme Art. 43, §1º da Lei Complementar nº 

123/2006. 
 

17. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

17.1. A documentação relativa à habilitação, solicitada no Item 16 deste Edital, da Empresa 

Vencedora, deverá ser entregue no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de União da Vitória - 

PR, em vias originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados 

da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços já readequada ao 

seu último lance. Endereço da Prefeitura de União da Vitória - Paraná, localizada na Rua 

Dr. Cruz Machado, 205 – 4° andar – Centro – União da Vitória - PR. CEP: 84.600-900 - 

Fone (42) 3521-1262, aos cuidados da Pregoeiro (a): Melissa Banhuk Ribeiro. E-mail: 

licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. O envelope lacrado contendo os documentos deve informar o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
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nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, e número e ano do Pregão 

Eletrônico.  

 

17.1.1. Caso o licitante vencedor deseje, poderá, inicialmente, remeter cópia simples 

da documentação de habilitação e proposta de preço readequada ao último lance por 

e-mail (licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br), a fim de evitar transtornos futuros, 

respeitando-se o prazo máximo 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão 

pública virtual 

 

17.1.2. O não cumprimento da entrega dos documentos de habilitação dentro do prazo 

acima estabelecido acarretará na inabilitação da licitante, e aplicação das 

penalidades/sanções previstas no item 29 deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar 

a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 

 

17.2. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 

recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 17.1. Será 

informado no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos; 

 

18. DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

18.1. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 

documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará 

vencedor. 

   

18.2. Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para 

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de 

preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido 

pelo instrumento convocatório.  

 

19. DOS RECURSOS 

 

19.1. Nos termos do Art. 26 do Decreto n. º 5.450/2005, que regulamenta o pregão, na 

forma eletrônica, passada a sessão de disputa de lances e indicação do vencedor, a Pregoeira 

informará, via chat, a data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interposição 

de recurso; 

19.1.1. Na data e horário estipulados para a manifestação de recursos, o(a) Pregoeiro(a) abrirá 

prazo de até 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.  

19.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 

termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado 

a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor, nos termos do art. 26, §1º, do Dec. 5.450/05. 

19.1.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a 

ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema; 

19.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 

correr do término do prazo da recorrente; 

19.1.5. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos à autoridade competente e 

disponibilizados através do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias; 

19.1.6. Caso os recursos e contrarrazões de recursos não sejam disponibilizados no sistema da 

Bolsa Brasileira de Mercadorias, não serão conhecidos. 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
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19.1.7. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica à vista dos autos 

franqueada aos interessados. 

19.1.8. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada no chat, bem como 

conter a síntese das razões do recorrente; 

19.1.9. A falta de manifestação e motivação de recurso dentro do prazo concedido 

(19.1.1), importará na decadência do direito de recurso; 

 

19.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante; 

 

19.3. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo; 

 

19.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. (Art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

19.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser cadastrados no site da Bolsa: 

www.bbmnetlicitacoes.com.br e enviados em uma via original, para a Prefeitura Municipal de 

União da Vitória - Paraná, no endereço: Rua Dr. Cruz Machado, n. º 205, 4º Andar – Dep. de 

Licitações – Centro – União da Vitória – Paraná – CEP 84.600-900, Setor de Licitação. Esta via 

deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do 

representante legal para que possa ser anexada no processo. O documento deverá ser protocolado 

nesta Prefeitura (Térreo). 

 

19.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro, mediante auxílio 

Jurídico, terá até 5 (cinco) dias para:  

 

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

estabelecido;  

b. Motivadamente, reconsiderar a decisão;  

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

 

19.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

19.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 

contratação.  

 

19.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à autoridade superior para homologação.  

 

20. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

20.1. 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/Instrumento Contratual, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais sanções legais 

aplicáveis.  

 

20.2. Os licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor, na 

sequência da classificação, serão convocados a assinar o Anexo da Ata de Registro de Preços – 

“Cadastro de Reserva”, no mesmo prazo do item anterior.  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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20.2.1. Essa convocação se fará via chat ou no e-mail cadastrado no site da bolsa, 

devendo o licitante se manifesta de forma imediata. 

 

20.3. 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.  

 

20.4. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço e contrato quando cabível 

formalizar-se-á mediante notificação via e-mail oficial ou qualquer outro meio a critério da 

Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.  

 

20.5. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preço, poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 

 

20.6. 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.  

 

20.7. Em caso de recusa injustificada do licitante em assinar a Ata de Registro de Preço ou aceitar 

o instrumento equivalente dentro do prazo anteriormente estabelecido, sujeitar-se-á as sanções 

previstas no item 29 do presente edital.  

 

20.8. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, admitida sua prorrogação, nos 

termos do art. 3º do Decreto n.º 123/2010, quando a proposta continuar se mostrando mais 

vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma, bem como o limite de 1 ano para vigência 

da ata.  

 

20.9. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante obriga-se ao fornecimento pelos preços 

nela registrados.  

 

20.10. Na assinatura da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições de 

regularidade fiscal, com a reapresentação das certidões que estiverem vencidas, consignadas no 

Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da Ata de Registro de Preço, 

sob pena de aplicação das sanções definidas no item 29 do presente instrumento.  

 

20.11. A assinatura da Ata de Registro de Preços estará condicionada a apresentação do 

documento hábil que comprove poderes para a prática desse ato, mediante apresentação do 

respectivo ato constitutivo e procuração com poderes específicos, sendo o caso. No caso de 

instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário para nomear 

procurador, mediante apresentação de cópia do ato constitutivo em vigor.  

 

20.12. Farão parte integrante da Ata de Registro de Preços todos os elementos que tenham servido 

de base para o julgamento da licitação apresentados pelas empresas classificadas e com preços 

registrados, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, independentemente 

de transcrição. 

 

20.13. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os direitos e 

obrigações dela decorrentes a outrem. 
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21. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

21.1. Os preços registrados serão cancelados por razões de interesse público devidamente 

fundamentado, bem como nos casos seguintes:  

 

21.1.1. 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.  

 

21.1.1.1. O cancelamento do Registro de Preços, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, poderá ser formalizado mediante despacho da autoridade competente.  

 

21.2. Pela detentora da Ata de Registros de Preços quando, mediante solicitação formal, comprovar 

sua impossibilidade definitiva de cumprir exigências do instrumento convocatório.  

 

21.3. 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.  

 

21.4. 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.  

 

21.4.1. Não havendo êxito nas negociações, o preço registrado será cancelado.  

 

21.5. 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;  
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b) convocar os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados visando igual 

oportunidade de negociação.  

 

21.5.1. Não havendo êxito na negociação, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de 

Registro de Preços. 

 

22. DA SUSPENSÃO DO REGISTRO 

 

22.1. 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. 

 

23. DO CONTRATO 

 

23.1. 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. 

 

23.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor nomeado pela 

Secretaria Municipal de Administração, 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.  

 

23.3. 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.  

 

23.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 

condições de habilitação exigidas na licitação.  

 

23.5. 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.  

 

23.6. O presente Edital, seus Anexos e a Ata de Registro de Preços, farão parte integrante do 

Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 

 

23.7. No interesse da Administração, as quantidades poderão ser aumentadas e suprimidas, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsão 

do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

23.8. Qualquer alteração que implique aumento ou supressão do valor inicial do contrato observará 

as normas contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93, especialmente a previsão do § 6º do referido 
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artigo que trata do equilíbrio econômico-financeiro inicial pela Administração quando esta alterar 

unilateralmente o contrato. 

 

23.9. Havendo necessidade de revisão contratual por eventos imprevisíveis, caso fortuito ou força 

maior, com vistas a estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, após a devida 

comprovação pelo interessado, a revisão poderá ser feita mediante aditamento contratual. 

 

23.10. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 

do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93, quando for 

comprovadamente vantajoso para a Prefeitura Municipal de União da Vitória. 

 

24. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

24.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços solicitados 
e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, desde que o 
objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 
determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da Contratada, após 
terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo; 
 
24.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJ; No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou; 
 
24.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal 

de União da Vitória, os pagamentos serão liberados; 

 
24.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
 
24.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 
 
24.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 
 
24.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 

sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
 
24.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de 

União da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 
se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante a aplicação das seguintes fórmulas:  
   

I = (TX / 100) / 365  
  EM = I x N x VP, onde:  
  I = Índice de atualização financeira;  
  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
  EM = Encargos moratórios;  

  N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
  VP = Valor da parcela em atraso.  
   
24.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
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24.10. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação 
Orçamentária nº.  2.007.3390.30 - 1000 - 70/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 

FINANÇAS 2.012.3390.30 - 1000 - 90/2019   -   MANUT SERV DE LIMPEZA PUBLICA 
2.005.3390.30 - 1000 - 23/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 

25. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

25.1. A revisão do preço original da Ata de Registro de Preços dependerá da efetiva comprovação 

do desequilíbrio, das necessidades justificadas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico 

e da aprovação da autoridade competente; 

 

25.2. Caso no decorrer da vigência da ata de registro de preços haja supressão ou aumento de 

preços será permitido o reequilíbrio econômico financeiro, conforme previsão legal.  

 

25.2.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada 

por iniciativa da Administração ou mediante solicitação a empresa detentora, desde que 

apresentadas as devidas justificativas e comprovações.  

 

25.2.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os 

praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.  

 

25.3. Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido dirigido ao 

Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da 

data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado e acompanhado 

dos seguintes documentos:  

 

I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços 

originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;  

 

II – Cópia das notas fiscais dos elementos formadores do novo preço.  

 

25.4. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico 

financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido; 

 

25.5. A detentora da ata não poderá interromper a entrega dos produtos durante o período de 

tramitação do processo de revisão dos preços. 

 

26. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

26.1. Os itens serão solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria 

Municipal de Planejamento (SEPLAN), nas quantidades correspondentes a cada autorização de 

Fornecimento/Ordem de Compra, que serão emitidas pelo Departamento de Compras e 

rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas; 

 

26.2. Quando solicitados, os itens deverão ser entregues e instalados no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento, em locais indicados pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, dentro do Município de União da Vitória – PR, este prazo poderá ser 

revisto desde que seja solicitado pela empresa vencedora, mediante justificativa plausível e aceita 

formalmente pela Administração; 
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26.3. Os objetos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 

baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, entre 

outros - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

26.4. No ato da entrega dos produtos serão verificadas: quantidade, especificações técnicas, marca 

ofertada, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta 

apresentada pela empresa vencedora do certame; 

 

26.5. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso II do 

artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:  

 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota 

Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada 

conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado.  

 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 1 (um) dia útil 

após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pela Contratante.  

 

26.6. À Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em 

desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o 

Edital.  

 

26.7. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o 

especificado ou exigido, com defeito, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da 

Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a substituição necessária.  

 

26.8. Constatadas irregularidades no objeto do contratual, a Contratante poderá:  

 

26.8.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo, 

determinando sua substituição ou rescindindo a aquisição, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  

 

26.8.2. Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em 

conformidade com o especificado, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantida o preço inicialmente contratado. 

 

26.9. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 

transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 

rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 

acauteladoras de seus interesses e do erário; 

 

26.10. A aceitabilidade do objeto deste Processo está condicionada à perfeita entrega que 

considerará o fornecimento de acordo com normas técnicas de sua produção, fornecimento, 

transporte e instalação, também seguindo rigorosamente as normas técnicas e de engenharia, 

sempre que for o caso, nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Planejamento, bem 

como demais especificações constantes do edital. 
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27. DA FISCALIZAÇÃO 

 

27.1. A execução do Instrumento Contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 

responsável, através de servidor(es) designado(s) pela mesma, nos termos do art. 67 da Lei nº 

8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos produtos/serviços, observando o disposto neste 

Edital e seus anexos, sem o qual não será permitido qualquer pagamento. 

 

27.2. A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e nesta 

hipótese, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

28.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 

28.1. Das Obrigações da Contratante:  

 

a. Proporcionar todas as condições indispensáveis ao eficaz cumprimento das obrigações das 

partes elencadas dentro dos prazos estabelecidos; 

b. Exercer a fiscalização do objeto no momento da entrega, na forma prevista na Lei n° 

8.666/1993, obedecendo ao disposto no Termo de Referência, no Edital, na proposta 

apresentada, no instrumento contratual firmado, normas de instalação e regras 

pertinentes, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas 

que se fizerem necessárias; 

c. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto por meio de servidor competente devidamente 

designado; 

d. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as respectivas 

especificações contidas no Termo de Referência, Proposta apresentada ou Contrato 

firmado; 

e. Comunicar imediatamente por escrito toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 

desconformidade verificada na execução do estabelecido no Contrato, estipulando o prazo 

par que se regularize sob pena de serem-lhe aplicadas às sanções legais e contratualmente 

previstas; 

f. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, e 

dirimir quaisquer dúvidas e buscar as devidas soluções para a concretização do processo de 

aquisição do objeto; 

g. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada após conferir os objetos entregues 

corresponde à especificação descrita no Termo de Referência, na proposta vencedora 

apresentada, no Instrumento Contratual firmado; 

h. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada conforme 

estipulado, desde que não haja impedimento legal para o ato; 

i. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas; 

j. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

k. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes em caso de inadimplemento. 

 

28.2. Das Obrigações da Contratada: 

 

a. Entregar o objeto dentro dos prazos estipulados no item 26.2, a contar da data da emissão 

de ordem de compra e de recebimento da Nota de Empenho; 

b. Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte 

(fretes), entrega, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto; 
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c. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas previstos na legislação vigente, 

decorrente de sua condição de empregadora para com seus empregados, referente à 

execução do objeto; 

d. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que venham a ser vítimas os seus 

empregados, cumprir todas as suas obrigações quanto a leis trabalhistas e previdenciárias, 

lhes assegurando os requisitos pertinentes ao exercício das atividades relativas à execução 

do objeto; 

e. Emitir e entregar Nota Fiscal referente ao objeto a ser fornecido com a descrição constante 

no Instrumento Contratual, de acordo com a proposta apresentada e obedecendo as 

especificações mínimas contidas neste Edital e seus anexos; 

f. Entregar junto com a nota fiscal emitida, as certidões de regularidade fiscal devidamente 

válidas ao responsável pela fiscalização do instrumento contratual; 

g. Trocar/substituir/reparar/corrigir, pelo dentro dos prazos estabelecidos no item 26.8, 

contados da notificação por escrito, mantidos os preços pactuados do objeto caso venha a 

ser recusado; 

h. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto; 

i. Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações; 

j. Cumprir todas as orientações da Contratante para o fiel desempenho, fornecimento do 

objeto; 

k. Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a 

mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta 

Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do 

objeto, fiscalizar e atestar o recebimento do objeto; 

l. Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou perante 

terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, 

independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita, 

durante a execução do contrato em conformidade, ou por qualquer irregularidade, e, na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

m. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, 

qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

n. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, conforme art. 55, 

XIII, da Lei 8.666/93. 

 

29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

29.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrarem a Ata de Registro de Preços/Contrato, deixarem de entregar ou apresentarem 

documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, 

não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução da Ata de Registro de 

Preços/Contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais.  

 

29.2. Se decorrerem 5 (cinco) dias úteis da convocação do órgão sem que o licitante vencedor 

tenha assinado e devolvido o contrato, caracterizar-se-á formal recusa à contratação, podendo a 

Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
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classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo e nas condições propostas pelo 

licitante vencedor, ou, então, revogar a licitação.  

 

29.3. Caberá multa compensatória de até 20% (vinte por cento), sobre o valor total da proposta, 

sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e 

danos decorrentes da recusa, ao licitante que:  

 

29.3.1. Apresentar declaração falsa: multa de até 20%;  

 

29.3.2. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até 20%;  

 

29.3.3. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de até 20%;  

 

29.4. A multa poderá ser aplicada juntamente com a sanção de impedimento ou declaração de 

inidoneidade.  

 

29.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no contrato. 

                     

30. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

30.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de União da Vitória - Paraná revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 

público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 

dos participantes da licitação. O Município de União da Vitória - Paraná poderá, ainda, prorrogar, a 

qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

 

30.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 

pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

30.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

 

30.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

 

30.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

30.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação; 

 

30.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 

Diário Oficial do Município; 

 

30.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 
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30.9. Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações 

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de 

entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 

realizada; 

 

30.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o da cidade de União da Vitória, Estado do Paraná;  

 

30.11. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário 12h00min às 

18h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Compras e Licitações da 

Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná, telefone (42) 3521-1200 para melhores 

esclarecimentos; 

 

30.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

 

30.13. A documentação apresentada pela empresa vencedora, para fins de habilitação, poderá ser 

solicitada pelos demais proponentes através do e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br;  

 

30.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário; 

 

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

pertinente. 

 

 

União da Vitória - PR, 06 de setembro de 2019 

 

HILTON SANTIN ROVEDA  

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR 

 

 
 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIXEIRAS EM MADEIRA PLÁSTICA 

 

 

 

 

Agosto de 2019 

1 DADOS GERAIS 

1.1 OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas 

mínimas a serem obedecidas no produto/serviço, fixando os parâmetros a serem atendidos sendo 

parte integrante do contrato. 

 O serviço deverá ser executado rigorosamente em consonância com os projetos fornecidos, 

com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados, com 

as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos 

fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas citadas em cada 

caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigente e pertinente. 

 Os projetos fornecidos incompletos, necessários à execução do objeto da licitação, bem 

como outros projetos básicos não fornecidos, como, por exemplo, detalhes que não constarem dos 

projetos, das especificações fornecidas, deverão ser elaborados, alterados ou modificados pela 

UNIÃO DA VI
A

TÓRI

1860 1890
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CONTRATADA depois de esclarecidas antecipadamente todas as dúvidas juntamente com a 

FISCALIZAÇÃO, que deveram aprová-los, quando da execução dos serviços, logo, serviços extras 

executados antes da aprovação pela CONTRATANTE não serão remunerados. 

  

1.2 FISCALIZAÇÃO 

 

O serviço será fiscalizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, através da 

Secretaria de Planejamento ou sucessoras. 

 O serviço será conduzido por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de 

proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado. 

  

 

1.3 LIXEIRAS EM MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTE 

 

Este memorial visa esclarecer as orientações a respeito da aquisição e instalação de lixeiras 

em madeira plástica no município de União da Vitória - PR. 

A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos 

necessários aos serviços devendo atender obrigatoriamente as normas e procedimentos da ABNT.  

Além disso, a FISCALIZAÇÃO da obra terá o direito de exigir a demolição e reconstituição 

dos elementos que se apresentarem em desacordo com as peças instrutoras do presente memorial 

com responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem adição de custos para o contrato. 

 

2 LIXEIRAS EM MADEIRA PLÁSTICA 

 

Serão adquiridas lixeiras em madeira plástica com base de plástico reciclado, diâmetro de 

0,50 m, altura sem tampa de 0,50 m, altura com tampa de 0,66 m, capacidade para 67 litros, peso 

de 13 kg, com instalação. As lixeiras serão conforme modelo, sendo distribuídas em: 

 

a) 150 (cento e cinquenta) unidades de lixeira em madeira plástica com tampa na cor 

preta:  

 
Figura 1: lixeira com tampa preta 
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b) 10 (dez) unidades de lixeira em madeira plástica com tampa na cor vermelha, imagem 

do símbolo da reciclagem e inscrição “PLÁSTICO”. 

 
Figura 2: lixeira com tampa vermelha 

 

c) 10 (dez) unidades de lixeira em madeira plástica com tampa na cor azul, imagem do 

símbolo da reciclagem e inscrição “PAPEL”. 

 
Figura 3: lixeira com tampa azul 

 

d) 10 (dez) unidades de lixeira em madeira plástica com tampa na cor verde, imagem do 

símbolo da reciclagem e inscrição “VIDRO”. 

 
Figura 4: lixeira com tampa verde 
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e) 10 (dez) unidades de lixeira em madeira plástica com tampa na cor amarela, imagem 

do símbolo da reciclagem e inscrição “METAL”. 

 
Figura 5: lixeira com tampa amarela 

 

f) 10 (dez) unidades de lixeira em madeira plástica com tampa na cor marrom, imagem 

do símbolo da reciclagem e inscrição “ORGÂNICO”. 

 
Figura 6: lixeira com tampa marrom 

 

 Suporte fixo para lixeira, 200 (duzentas) unidades, em formato “H”, fabricado em 

madeira plástica, cor preta, altura total do suporte de 130 cm, peso de 15 kg, a ser instalado nos 

locais previstos no projeto de implantação que será definido pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, conforme modelo: 

 
Figura 7: suporte para lixeira 
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3 SERVIÇOS FINAIS 

 

 Será feita verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições e segurança dos 

produtos instalados.  

 

 

União da Vitória, 29 de agosto de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Eng. Marcela Carneiro Monte 

Coordenadora de Projetos Arquitetônicos 

Decreto 51/2019 – CREA PR-177183/D 

 

 

 

 

__________________________ 

CLODOALDO CLEVERSON GOETZ 

Secretário Municipal de 

Planejamento 
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ANEXO 02 – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 

**/20__ – Processo nº **/20__, instaurada pelo Município de União da Vitória – PR, que a 

empresa:  

 

1 – Examinamos cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus 

detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados 

foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de 

Licitação e a elas desde já nos submetemos; 

 

2 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 

da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 

14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 

05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;  

 

3 – DECLARO ainda, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

a habilitação no presente Processo Licitatório, e que estamos cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

4 – DECLARO ainda, sob as penas da lei, que não fui declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à 

entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

 

5 – DECLARO ainda, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que 

impossibilite a participação no referido processo licitatório; 

 

 

 

__________, __ de _________________ de 20__. 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO 03 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO  

 

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

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

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº **/20__ – PROCESSO Nº **/20__ 

Fornecedor: 

CNPJ:                                                                      Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                Bairro: 

CEP:                                 Cidade:                            Estado: 

Telefone:                                                                 E-mail: 

Banco:                               Agência:                         Conta Corrente: 

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: 

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital: 

 

 

LOTE Nº 01 

Item Qtde. Unid. Especificações Marca Preço Unitário 

R$ 

Preço Total 

R$ 

01       

 

Valor Total e final por extenso do Lote: R$(........................................................................) 

 

 

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 

 

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 

termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição 

com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 

 

IMPORTANTE:  

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim 

lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.  

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.  

 

➢ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, instalações, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre 

a contratação. 

 

XXXXX  ..... de ......... de 20__. 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo (em todas as folhas) 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO 04 – 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). 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(  ) MICROEMPRESA  

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

___________________________________________________________________, inscrita no 

(Razão Social da Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço: 

_________________________________  

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº 

_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em 

especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa 

Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a 

promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida 

para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

 

Sou optante do Sistema Simples Nacional?  

(  ) SIM  (  )NÃO  

 

__________________________________________  

Local/ Data  

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO 05 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO 

 

 

 

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 _____________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________ 

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__  

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO 06 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º xx/20__ 
PROCESSO N.° xx/20__ - PREGÃO ELETRÔNICO N.º xx/20__ 

 
ÓRGÃO GESTOR: O Município de União da Vitória - PR, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, sita à Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da 
Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr...................................., portador da cédula de identidade n.º 
..............................., inscrito no CPF/MF sob n.º ................................. 
 

EMPRESA DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS: ..................................., Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, localizada ................................., Município ................., Estado ......, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. ....................., neste ato representado pelo ......................, portador do 
RG n.º .......... e inscrito no CPF sob o n.º ................ 
 
Resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do Processo Licitatório 
nº xx/20__, correlato ao Pregão Eletrônico nº xx/20__, aberto em xx/xx/20__ e 

homologado em XX/XX/20__, consoante as cláusulas a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Registro de Preços para aquisição de Lixeiras e Suportes em madeira plástica, a serem 

instaladas no Município de União da Vitória - PR, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

2.  DA DOCUMENTAÇÃO  

2.1 - Constituem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de 

transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº xx/20__, Processo nº xx/20__ e seus anexos, 

os documentos relacionados com a fase de Habilitação, a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

as Especificações do Objeto e demais documentos que integram o processo licitatório. 

 

3. DO PREÇO REGISTRADO  

3.1. O presente contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ __________________ 

(___________________), ressalvando-se o direito do município efetuar o pagamento do que 

efetivamente for utilizado, conforme preço unitário e global especificados abaixo: 

 

Item Qtde Unid. Especificações Preço 

Unitário 

R$ * 

Preço Total 

R$* 

      

 

3.2. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

instalações, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a 

contratação e constante da proposta; 

 

3.5. As quantidades constantes do Anexo “01” são estimativas de consumo, não obrigando o 

Município à aquisição total; 

 

3.6. 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. 
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4. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da 

sua assinatura.  
 
4.2. 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.  
 
5. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

5.1. Os itens serão solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria 

Municipal de Planejamento (SEPLAN), nas quantidades correspondentes a cada autorização de 

Fornecimento/Ordem de Compra, que serão emitidas pelo Departamento de Compras e 

rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas; 

 

5.2. Quando solicitados, os itens deverão ser entregues e instalados no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento, em locais indicados pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, dentro do Município de União da Vitória – PR, este prazo poderá ser 

revisto desde que seja solicitado pela empresa vencedora, mediante justificativa plausível e aceita 

formalmente pela Administração; 

 

5.3. Os objetos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 

baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, entre 

outros - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

5.4. No ato da entrega dos produtos serão verificadas: quantidade, especificações técnicas, marca 

ofertada, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta 

apresentada pela empresa vencedora do certame; 

 

5.5. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso II do 

artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:  

 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota 

Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada 

conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado.  

 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 1 (um) dia útil 

após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pela Contratante.  

 

5.6. À Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em 

desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o 

Edital.  

 

5.7. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o 

especificado ou exigido, com defeito, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da 

Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a substituição necessária.  

 

5.8. Constatadas irregularidades no objeto do contratual, a Contratante poderá:  

 

5.8.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo, 

determinando sua substituição ou rescindindo a aquisição, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  
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5.8.2. Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em 

conformidade com o especificado, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantida o preço inicialmente contratado. 

 

5.9. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 

transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 

rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 

acauteladoras de seus interesses e do erário; 

 

5.10. A aceitabilidade do objeto deste Processo está condicionada à perfeita entrega que 

considerará o fornecimento de acordo com normas técnicas de sua produção, fornecimento, 

transporte e instalação, também seguindo rigorosamente as normas técnicas e de engenharia, 

sempre que for o caso, nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Planejamento, bem 

como demais especificações constantes do edital. 

 
6. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  

6.1. A revisão do preço original da Ata de Registro de Preços dependerá da efetiva comprovação do 

desequilíbrio, das necessidades justificadas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e 

da aprovação da autoridade competente; 

 

6.2. Caso no decorrer da vigência da ata de registro de preços haja supressão ou aumento de 

preços será permitido o reequilíbrio econômico financeiro, conforme previsão legal.  

 

6.2.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por 

iniciativa da Administração ou mediante solicitação a empresa detentora, desde que 

apresentadas as devidas justificativas e comprovações.  

 

6.2.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os 

praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.  

 

6.3. Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito 

Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da 

ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado e acompanhado dos 

seguintes documentos:  

 

I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços 

originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;  

 

II – Cópia das notas fiscais dos elementos formadores do novo preço.  

 

6.4. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico 

financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido; 

 

6.5. A detentora da ata não poderá interromper a entrega dos produtos durante o período de 

tramitação do processo de revisão dos preços. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES  
7.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de União 

da Vitória PR: 

a. Proporcionar todas as condições indispensáveis ao eficaz cumprimento das obrigações das 

partes elencadas dentro dos prazos estabelecidos; 

b. Exercer a fiscalização do objeto no momento da entrega, na forma prevista na Lei n° 

8.666/1993, obedecendo ao disposto no Termo de Referência, no Edital, na proposta 

apresentada, no instrumento contratual firmado, normas de instalação e regras 
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pertinentes, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas 

que se fizerem necessárias; 

c. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto por meio de servidor competente devidamente 

designado; 

d. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as respectivas 

especificações contidas no Termo de Referência, Proposta apresentada ou Contrato 

firmado; 

e. Comunicar imediatamente por escrito toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 

desconformidade verificada na execução do estabelecido no Contrato, estipulando o prazo 

par que se regularize sob pena de serem-lhe aplicadas às sanções legais e contratualmente 

previstas; 

f. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, e 

dirimir quaisquer dúvidas e buscar as devidas soluções para a concretização do processo de 

aquisição do objeto; 

g. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada após conferir os objetos entregues 

corresponde à especificação descrita no Termo de Referência, na proposta vencedora 

apresentada, no Instrumento Contratual firmado; 

h. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada conforme 

estipulado, desde que não haja impedimento legal para o ato; 

i. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas; 

j. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

k. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes em caso de inadimplemento. 

 

7.1.1. 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.  

 

7.1.2. 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. 

 
7.2. O Licitante vencedor, no decorrer da execução da presente Ata de Registro de 
Preços, obriga-se:  
7.2.1. 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. Entregar o objeto dentro dos prazos estipulados no item 26.2, a contar da data da emissão 

de ordem de compra e de recebimento da Nota de Empenho; 

b. Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte 

(fretes), entrega, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto; 

c. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas previstos na legislação vigente, 

decorrente de sua condição de empregadora para com seus empregados, referente à 

execução do objeto; 

d. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que venham a ser vítimas os seus 

empregados, cumprir todas as suas obrigações quanto a leis trabalhistas e previdenciárias, 

lhes assegurando os requisitos pertinentes ao exercício das atividades relativas à execução 

do objeto; 

e. Emitir e entregar Nota Fiscal referente ao objeto a ser fornecido com a descrição constante 

no Instrumento Contratual, de acordo com a proposta apresentada e obedecendo as 

especificações mínimas contidas neste Edital e seus anexos; 
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f. Entregar junto com a nota fiscal emitida, as certidões de regularidade fiscal devidamente 

válidas ao responsável pela fiscalização do instrumento contratual; 

g. Trocar/substituir/reparar/corrigir, pelo dentro dos prazos estabelecidos no item 26.8, 

contados da notificação por escrito, mantidos os preços pactuados do objeto caso venha a 

ser recusado; 

h. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto; 

i. Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações; 

j. Cumprir todas as orientações da Contratante para o fiel desempenho, fornecimento do 

objeto; 

k. Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a 

mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta 

Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do 

objeto, fiscalizar e atestar o recebimento do objeto; 

l. Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou perante 

terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, 

independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita, 

durante a execução do contrato em conformidade, ou por qualquer irregularidade, e, na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

m. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, 

qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

n. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, conforme art. 55, 

XIII, da Lei 8.666/93. 

 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução dos itens 
solicitados e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, 
desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de 
acordo com as determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da 

Contratada, após terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo; 
 
8.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJ; No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou; 

 
8.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória, os pagamentos serão liberados; 

 
8.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 
8.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 
 
8.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 

sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
 
8.7. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de União 
da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 



 

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 

 

 

 

45 

 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a 
aplicação das seguintes fórmulas:  

   
I = (TX / 100) / 365  

  EM = I x N x VP, onde:  
  I = Índice de atualização financeira;  
  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
  EM = Encargos moratórios;  
  N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  

  VP = Valor da parcela em atraso.  
   
8.8. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  
 

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
9.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  

2.007.3390.30 - 1000 - 70/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.012.3390.30 
- 1000 - 90/2019   -   MANUT SERV DE LIMPEZA PUBLICA 2.005.3390.30 - 1000 - 23/2019   -   
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

10.1. 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. 

 

11. DA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 

artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 

 

11.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao 

Município de União da Vitória promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 

 

11.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o Município de União da Vitória deverá: 

a. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido; e 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
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11.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura 

Municipal de União da Vitória poderá: 

a. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes 

do pedido de fornecimento; 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

 

11.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de União da Vitória deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

12. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

12.1. Caberá à gestão do contrato à Secretaria Municipal de Planejamento, a qual compete todas 

as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e ainda:  

 

I - Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;  

II - Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;  

III - acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  

IV - Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 

ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas 

informações e relatórios apresentados pelo fiscal;  

V - Propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

 

12.2. O presente instrumento contratual será executado sob acompanhamento da Servidora 

Marcela Carneiro Monte, inscrita no CPF sob nº 095.813.289-55 e como fiscal substituto o servidor 

André Otto Hochstein, inscrito no CPF sob nº 072.794.109-79, cabendo a estes o acompanhamento 

da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências 

que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:  

 

I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, após 

conferência prévia do objeto registrado;  

II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos na Ata;  

III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo com o 

estabelecido na Ata;  

IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem 

como os pedidos de prorrogação, se for o caso;  

V - Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à 

execução do objeto, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas 

contratualmente;  

VII - acompanhar a execução da Ata, informando ao gestor as ocorrências que possam prejudicar o 

bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço;  

VIII - informar, em prazo hábil, no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no 

objeto ao gestor;  

IX - Controlar, periodicamente, as ordens de fornecimento necessárias para a execução do objeto; 

 

12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

beneficiária da Ata pelos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou a 

terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos.  

 



 

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 

 

 

 

47 

 

12.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Prefeitura Municipal de União da 

Vitória/PR, não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária da Ata quanto ao cumprimento 

das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer 

irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de União da 

Vitória ou do servidor designado para a fiscalização.  

 

12.5. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não caberá quaisquer ônus pela rejeição do 

objeto considerados inadequados. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS/CONTRATO, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, 

implicará em sua eliminação, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, sendo facultado ao Município de União de 

Vitória o chamamento por ordem de classificação, quando houver, das demais licitantes, para 

atender ao objeto, após o exame da documentação pertinente;  

13.2. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes 

sanções, além das responsabilidades por perdas e danos:  

 

I – Advertência – nos casos de:  

a) Desistência parcial da proposta, sem justificativa;  

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, sem justificativa;  

 

II – Multas – administrativas, após regular processo administrativo:  

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento até 15 (quinze) dias: 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total do 

produto e/ou parcela mensal do contrato;  

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento superior a 15 (quinze) dias: 10% (dez por cento) ao dia sobre o valor total do 

produto e/ou parcela mensal do contrato;  

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo sobre o valor do 

produto e/ou da proposta global de 5% (cinco por cento) a 10 (dez por cento), conforme o caso e 

as razões;  

d) Recusa do adjudicatário em assinar o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento, dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação sem justo motivo, 

aplica-se as penas o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e multa de 5%(cinco por cento);  

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de 

Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta ou sobre a parcela não executada, 

respectivamente;  

 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração, após regular processo administrativo:  

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de 

Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 3 (três) meses;  

b) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de 

Fornecimento: até 2 (dois) anos;  

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar o 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 poderá ser concedida sempre que o Licitante 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.  



 

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 

 

 

 

48 

 

V – As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

motivo.  

VI – Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,3% 

(zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20%(vinte por cento) sobre o valor 

total do contrato.  

VII - Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades 

previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.  

VIII - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

publicação no Diário Oficial do Estado ou Jornal de Grande Circulação no município.  

IX - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 

Fornecedores.  

X - As multas aplicadas não impedem o Município de rescindir unilateralmente o Contrato, e, 

ainda, quando for o caso, aplicar outras sanções previstas na Lei. 

 

14. DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

14.1. Caberá a rescisão de Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 78 da 

Lei 8.666/1.993. 

 

14.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 

incisos I a XI e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1.993; 

14.2.2. Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

14.2.3. Judicial, nos termos da Legislação. 

 

14.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/1.993, 

sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados 

que houver sofrido, tendo direito a: 

a) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

b) Pagamento do custo da desmobilização, se houver. 

 

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 

14.6. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

 

14.7. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados 

nos Incisos I a XI do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, acarreta as consequências previstas no art. 87 

do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas. 

 

14.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a CONTRATANTE contratar as 

licitantes classificadas em colocação subsequente ou efetuar nova licitação. 

 

15. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS  

15.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei Municipal n.º 

4363/2014, Lei n.º 10520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8666/93, ainda, 

aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, 

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 

 

16. DO FORO  

16.1. É competente o Foro da Comarca de União da Vitória – PR, para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.  

 

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.  

 
União da Vitória – PR, ___ de _____________ 20__ 

 

 

 
_____________________________________ 
1ª Assinatura 

______________________________________ 
2ª Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
    
Testemunhas:    
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Anexo da Ata de Registro de Preços nº **/20__ 

 

Cadastro de Reserva 

 

Nos termos do artigo 6º da Lei Municipal n.º 123/2010, assinam o presente anexo as seguintes 

empresas classificadas no Pregão Eletrônico – SRP **/20__, que concordam em propor preços nos 

valores registrados pela primeira colocada do certame, com o fim de compor Cadastro de Reserva, 

respeitando as demais condições estabelecidas na Ata e no Edital respectivo:  

 

Valor Unitário: R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) reais.  

 

 

2ª Colocada  

Fornecedor:  

CNPJ:  

 

3ª Colocada  

Fornecedor:  

CNPJ:  

 

4ª Colocada  

Fornecedor:  

CNPJ: 

 

 

 

 

Aceita a proposta de preços do licitante vencedor, o Pregoeiro lançará no sistema 

questionamento aos demais licitantes a respeito de quem aceitará fornecer o objeto 

deste certame nos mesmos preços do licitante vencedor, a fim de constarem como 

potenciais fornecedores no “Cadastro de Reserva”.  

 

O Pregoeiro abrirá prazo de 01 (uma) hora, no qual os demais licitantes classificados 

poderão enviar proposta com o mesmo preço do primeiro colocado, a fim de constarem 

em “Cadastro de Reserva”. 
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ANEXO 07 

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 Eletrônico nº xx/20__ – PMUVA - Processo nº  xx/20__, em 
conformidade com o que preceitua Lei Municipal n.º 4363 de 04/02/2014, na Lei Federal n.º 
10.520/02, 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, sujeitando-se 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 Eletrônico no xx/20__ – Processo nº xx/20__ - 
PMUVA, Lei Municipal nº 4363 de 04/02/2014 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 
10.520/2002 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e nas demais normas legais e regulamentares e na proposta de preços da Contratada 
independente de transcrição. 

 
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto: Registro de Preços para aquisição de Lixeiras e 
Suportes em madeira plástica, a serem instaladas no Município de União da Vitória - PR, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 - O preço deste contrato equivale ao valor da proposta vencedora, consistindo no valor mensal 

de R$ .......(....), totalizando o valor global de R$ .......(....). 

 

Item Qtde Unid. Especificações Preço 

Unitário 

R$ * 

Preço Total 

R$* 

      

 

3.2. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

instalações, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a 

contratação e constante da proposta; 

 

3.5. As quantidades constantes do Anexo “01” são estimativas de consumo, não obrigando o 

Município à aquisição total; 

 

3.6. 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. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução dos itens 

solicitados e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, 
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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; 

 
4.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJ; No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do 
processo licitatório e o número do contrato que a originou; 

 
4.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória, os pagamentos serão liberados; 
 

4.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 
conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 

conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
 
4.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento 
ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 
 
4.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, 

sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
 
4.7. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de União 
da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a 
aplicação das seguintes fórmulas:  

   
I = (TX / 100) / 365  

  EM = I x N x VP, onde:  
  I = Índice de atualização financeira;  
  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
  EM = Encargos moratórios;  

  N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
  VP = Valor da parcela em atraso.  
   
4.8. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 
vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei..  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 

5.10. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  
2.007.3390.30 - 1000 - 70/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.012.3390.30 
- 1000 - 90/2019   -   MANUT SERV DE LIMPEZA PUBLICA 2.005.3390.30 - 1000 - 23/2019   -   
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  

 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1. A revisão do preço original do Contrato dependerá da efetiva comprovação do desequilíbrio, 

das necessidades justificadas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da aprovação 

da autoridade competente; 

 

6.2. Caso no decorrer do Contrato haja supressão ou aumento de preços será permitido o 

reequilíbrio econômico financeiro, conforme previsão legal.  

 

6.2.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por 

iniciativa da Administração ou mediante solicitação a empresa detentora, desde que 

apresentadas as devidas justificativas e comprovações.  
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6.2.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os 

praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.  

 

6.3. Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito 

Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da 

ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado e acompanhado dos 

seguintes documentos:  

 

I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços 

originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;  

II – Cópia das notas fiscais dos elementos formadores do novo preço.  

 

6.4. Sendo procedente o requerimento da empresa Contratada, o equilíbrio econômico financeiro 

será concedido a partir da data do protocolo do pedido; 

 

6.5. A Contratada não poderá interromper a entrega dos produtos durante o período de tramitação 

do processo de revisão dos preços. 

 
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 - DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

8.1. Os itens serão solicitados de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria 

Municipal de Planejamento (SEPLAN), nas quantidades correspondentes a cada autorização de 

Fornecimento/Ordem de Compra, que serão emitidas pelo Departamento de Compras e 

rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas; 

 

8.2. Quando solicitados, os itens deverão ser entregues e instalados no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento, em locais indicados pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, dentro do Município de União da Vitória – PR, este prazo poderá ser 

revisto desde que seja solicitado pela empresa vencedora, mediante justificativa plausível e aceita 

formalmente pela Administração; 

 

8.3. Os objetos deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas 

baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, entre 

outros - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

8.4. No ato da entrega dos produtos serão verificadas: quantidade, especificações técnicas, marca 

ofertada, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta 

apresentada pela empresa vencedora do certame; 

 

8.5. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso II do 

artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:  

 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota 

Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada 

conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado.  
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b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 1 (um) dia útil 

após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pela Contratante.  

 

8.6. À Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em 

desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o 

Edital.  

 

8.7. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o 

especificado ou exigido, com defeito, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da 

Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a substituição necessária.  

 

8.8. Constatadas irregularidades no objeto do contratual, a Contratante poderá:  

 

8.8.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo, 

determinando sua substituição ou rescindindo a aquisição, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  

 

8.8.2. Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em 

conformidade com o especificado, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantida o preço inicialmente contratado. 

 

8.9. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 

transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 

rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 

acauteladoras de seus interesses e do erário; 

 

8.10. A aceitabilidade do objeto deste Processo está condicionada à perfeita entrega que 

considerará o fornecimento de acordo com normas técnicas de sua produção, fornecimento, 

transporte e instalação, também seguindo rigorosamente as normas técnicas e de engenharia, 

sempre que for o caso, nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Planejamento, bem 

como demais especificações constantes do edital. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  

9.1 – Das Obrigações do Contratante: 

a. Proporcionar todas as condições indispensáveis ao eficaz cumprimento das obrigações 

das partes elencadas dentro dos prazos estabelecidos; 

b. Exercer a fiscalização do objeto no momento da entrega, na forma prevista na Lei n° 

8.666/1993, obedecendo ao disposto no Termo de Referência, no Edital, na proposta 

apresentada, no instrumento contratual firmado, normas de instalação e regras 

pertinentes, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas 

que se fizerem necessárias; 

c. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto por meio de servidor competente 

devidamente designado; 

d. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as respectivas 

especificações contidas no Termo de Referência, Proposta apresentada ou Contrato 

firmado; 

e. Comunicar imediatamente por escrito toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 

desconformidade verificada na execução do estabelecido no Contrato, estipulando o 

prazo par que se regularize sob pena de serem-lhe aplicadas às sanções legais e 

contratualmente previstas; 

f. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, e 

dirimir quaisquer dúvidas e buscar as devidas soluções para a concretização do processo 
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de aquisição do objeto; 

g. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada após conferir os objetos entregues 

corresponde à especificação descrita no Termo de Referência, na proposta vencedora 

apresentada, no Instrumento Contratual firmado; 

h. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada conforme 

estipulado, desde que não haja impedimento legal para o ato; 

i. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas; 

j. Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

k. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes em caso de inadimplemento. 

 

9.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados.  

 

9.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados. 

 

9.2 – Das Obrigações da Contratada:  

9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

a. Entregar o objeto dentro dos prazos estipulados no item 26.2, a contar da data da 

emissão de ordem de compra e de recebimento da Nota de Empenho; 

b. Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo 

transporte (fretes), entrega, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros 

encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto; 

c. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas previstos na legislação vigente, 

decorrente de sua condição de empregadora para com seus empregados, referente à 

execução do objeto; 

d. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que venham a ser vítimas os seus 

empregados, cumprir todas as suas obrigações quanto a leis trabalhistas e 

previdenciárias, lhes assegurando os requisitos pertinentes ao exercício das atividades 

relativas à execução do objeto; 

e. Emitir e entregar Nota Fiscal referente ao objeto a ser fornecido com a descrição 

constante no Instrumento Contratual, de acordo com a proposta apresentada e 

obedecendo as especificações mínimas contidas neste Edital e seus anexos; 

f. Entregar junto com a nota fiscal emitida, as certidões de regularidade fiscal devidamente 

válidas ao responsável pela fiscalização do instrumento contratual; 

g. Trocar/substituir/reparar/corrigir, pelo dentro dos prazos estabelecidos no item 26.8, 

contados da notificação por escrito, mantidos os preços pactuados do objeto caso venha 

a ser recusado; 

h. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 

estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto; 

i. Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações; 

j. Cumprir todas as orientações da Contratante para o fiel desempenho, fornecimento do 

objeto; 

k. Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se 

a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta 

Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do 

objeto, fiscalizar e atestar o recebimento do objeto; 

l. Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou 
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perante terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus 

prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver 

sujeita, durante a execução do contrato em conformidade, ou por qualquer 

irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 

de seus agentes e prepostos. 

m. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências 

de regularização necessárias; 

n. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, conforme art. 55, 

XIII, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

10.1 - 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-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o CONTRATO, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, implicará em sua eliminação, 

caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 

legalmente estabelecidas, sendo facultado ao Município de União de Vitória o chamamento por 

ordem de classificação, quando houver, das demais licitantes, para atender ao objeto, após o 

exame da documentação pertinente;  

 

11.2. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-á às 

seguintes sanções, além das responsabilidades por perdas e danos:  

 

I – Advertência – nos casos de:  

a) Desistência parcial da proposta, sem justificativa;  

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, sem justificativa;  

 

II – Multas – administrativas, após regular processo administrativo:  

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento até 15 (quinze) dias: 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total do 

produto e/ou parcela mensal do contrato;  

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento superior a 15 (quinze) dias: 10% (dez por cento) ao dia sobre o valor total do 

produto e/ou parcela mensal do contrato;  

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo sobre o valor do 

produto e/ou da proposta global de 5% (cinco por cento) a 10 (dez por cento), conforme o caso 

e as razões;  

d) Recusa do adjudicatário em assinar o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de 

Fornecimento, dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação sem justo motivo, 

aplica-se as penas o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e multa de 5%(cinco por cento);  

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de 

Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta ou sobre a parcela não 

executada, respectivamente;  

 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração, após regular processo administrativo:  

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de 

Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 3 (três) meses;  
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b) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de 

Fornecimento: até 2 (dois) anos;  

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar o 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 poderá ser concedida 

sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.  

V – As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir 

o motivo.  

VI – Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 

0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20%(vinte por cento) sobre 

o valor total do contrato.  

VII - Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades 

previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

notificação.  

VIII - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

publicação no Diário Oficial do Estado ou Jornal de Grande Circulação no município.  

IX - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro 

de Fornecedores.  

X - As multas aplicadas não impedem o Município de rescindir unilateralmente o Contrato, e, 

ainda, quando for o caso, aplicar outras sanções previstas na Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

12.1. Caberá a rescisão de Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 78 

da Lei 8.666/1.993. 

 

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 

incisos I a XI e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1.993; 

12.2.2. Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

12.2.3. Judicial, nos termos da Legislação. 

 

12.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/1.993, 

sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

a) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

b) Pagamento do custo da desmobilização, se houver. 

 

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 

12.6. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

12.7. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos 

enumerados nos Incisos I a XI do art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, acarreta as consequências 

previstas no art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas. 

 

12.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a CONTRATANTE contratar as 
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licitantes classificadas em colocação subsequente ou efetuar nova licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO 

13.1. Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital 

do Pregão Eletrônico nº xx/20__, Processo nº xx/20__ e seus anexos, os documentos 

relacionados com a fase de Habilitação, a proposta apresentada pela CONTRATADA, as 

Especificações do Objeto e demais documentos que integram o processo licitatório.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

14.1. Caberá à gestão do contrato à Secretaria Municipal de Planejamento, a qual compete todas 

as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e ainda:  

 

I - Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;  

II - Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 

contratado;  

III - acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  

IV - Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 

ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas 

informações e relatórios apresentados pelo fiscal;  

V - Propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

 

14.2. O presente instrumento contratual será executado sob acompanhamento da Servidora 

Marcela Carneiro Monte, inscrita no CPF sob nº 095.813.289-55 e como fiscal substituto o 

servidor André Otto Hochstein, inscrito no CPF sob nº 072.794.109-79, cabendo a estes o 

acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do 

contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:  

 

I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, após 

conferência prévia do objeto registrado;  

II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no 

Contrato;  

III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo com o 

estabelecido na Contrato;  

IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem 

como os pedidos de prorrogação, se for o caso;  

V - Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à 

execução do objeto, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas 

contratualmente;  

VII - acompanhar a execução do Contrato, informando ao gestor as ocorrências que possam 

prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço;  

VIII - informar, em prazo hábil, no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no 

objeto ao gestor;  

IX - Controlar, periodicamente, as ordens de fornecimento necessárias para a execução do 

objeto; 

 

14.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

beneficiária do Contrato pelos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou a 

terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados 

ou prepostos.  

 

14.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Prefeitura Municipal de União da 

Vitória/PR, não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária do Contrato quanto ao 
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cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 

quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado 

ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de 

União da Vitória ou do servidor designado para a fiscalização.  

 

14.5. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não caberá quaisquer ônus pela rejeição do 

objeto considerados inadequados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

15.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei Municipal nº 

4363/2014, Lei nº 10520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8666/93, ainda, 

aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, 

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO 

16.1- 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 _____________ 20__ 

 

 

 

____________________________________

_ 

1ª Assinatura 

_____________________________________

_ 

2ª Assinatura 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRATADA   CONTRATANTE 

    

Testemunhas:    



 

ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      

Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     

Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 
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ANEXO 08 

RECIDO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Senhor Licitante,  

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR e essa empresa, 

solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo abaixo, remetendo-o à Pregoeira, por e-mail: 

licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  

 

A não remessa do recibo exime esta Pregoeira da comunicação de eventuais retificações ocorridas 

no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais que se fizerem 

necessárias. 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/20__ 

 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Lixeiras e Suportes em madeira plástica, a serem 

instaladas no Município de União da Vitória - PR, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

Razão Social:  

______________________________________________________________________________ 

 

CNPJ n.º: 

______________________________________________________________________________ 

 

Endereço: 

______________________________________________________________________________ 

 

Cidade: _________________ Estado: _____ Telefone: __________________________________ 

 

Fax: 

______________________________________________________________________________ 

 

Pessoa para contato:  

______________________________________________________________________________ 

 

Endereço eletrônico (e-mail):  

______________________________________________________________________________ 

 

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

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local/data: __________________, _____ de __________________ de 20__.  

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 


