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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900  

União da Vitória – Paraná 
 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS 
TERMOS DO ART. 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2019 – SRP - PROCESSO Nº 180/2019 

(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 
 
OBJETO: Aquisição parcelada, através de Registro de Preços de: 1) água mineral em garrafões de 
20 litros, num total de 2.000 (dois mil) garrafões; 2) água mineral em garrafas de 1,5l, num total 
de 1.000 (mil) garrafas; 3) café torrado e moído, embalado a vácuo em pacotes de 500g, num 
total de 1000 (mil) pacotes, conforme especificações, quantidades e condições constantes neste 
Edital e seus anexos. 
 
ATENÇÃO: Licitação EXCLUSIVA para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos 
do Inciso I, do Artigo 48, da LC 123/2006 (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014). 
 
FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. 
 
DOS VALORES MÁXIMOS: O valor máximo da licitação atinge o montante de R$ 36.690,00 
(trinta e seis mil seiscentos e noventa reais), sendo: Item n. º 1 – água mineral 20 litros: R$ 12,69 
(doze reais e sessenta e nove centavos); Item n. º 2 – água mineral 1,5l: R$ 3,10 (três reais e dez 
centavos) e Item n. º 3 – café torrado moído – pacote 500g: R$ 8,21 (oito reais e vinte e um 
centavos); 
 
DATA E HORA DA DISPUTA: Dia 29 de outubro de 2019 às 14h00min (Horário de 
Brasília), no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, localizada a Rua 
Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° Andar, Centro – União da Vitória. 
 
Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União 
da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 
3521-1262. 
E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
Site: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links LICITAÇÃO e PORTAL TRANSPARÊNCIA 
 

 
União da Vitória - PR, 10 de outubro de 2019. 

 
Hilton Santin Roveda 

Prefeito 
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2019 – SRP - PROCESSO Nº 180/2019 

 
OBJETO: Aquisição parcelada, através de Registro de Preços de: 1) água mineral em garrafões de 
20 litros, num total de 2.000 (dois mil) garrafões; 2) água mineral em garrafas de 1,5l, num total 
de 1.000 (mil) garrafas; 3) café torrado e moído, embalado a vácuo em pacotes de 500g, num 
total de 1000 (mil) pacotes, conforme especificações, quantidades e condições constantes neste 
Edital e seus anexos. 
 
Razão Social:   

CNPJ N.º:  

Endereço:   

Cidade:                               Estado:                    CEP:  

E-mail:  

Telefone/Fax:  

Pessoa para contato: 
 
Responsável: _________________________________________________________ 
 
Declaro que recebi, através do acesso à página http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/ da 
Prefeitura Municipal, o edital acima, dentro do prazo legal e pertinente. 
 
Local:_______________________, ____, de ____________ de 20__. 
 
 

____________________________________________________ 
Representante Legal da empresa 

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

 
 
A não remessa do recibo exime a Coordenação de Licitações da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais. 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADA CONFORME 
EXIGÊNCIA EM LEI. FAZ-SE SABER QUE O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO PREENCHIDO 
CORRETAMENTE, EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EVENTUAL 
INFORMAÇÃO DESTE PREGÃO DIRETAMENTE A LICITANTE. 
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LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2019 – SRP - PROCESSO Nº 180/2019 

 

1. PREÂMBULO 

 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ, inscrita no CNPJ sob n.º 
75.967.760/0001-71, sediada à Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, bairro Centro, Município de 
União da Vitória, Estado do Paraná, com a devida autorização do Excelentíssimo Prefeito, Hilton 
Santin Roveda, Ata de Posse n.º 35/17, em conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º 
4363/2014, Decreto 123/2010, Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, legislação 
complementar aplicável e, no que couber, na Lei n.º 8.666/1993, torna pública a realização de 
procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, N.º 111/2019 – 
PROCESSO N.º 180/2019, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, tendo por objeto a 
formação de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do objeto descrito no item 2 do presente 
Edital.  
 
1.2. São pregoeiros da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR: Maria Celeste de Assunção 
Mance, matrícula n.º 1373001, Melissa Banhuk Ribeiro, matrícula n.º 1484501 e Paulo 
Marcelo Scheid, matrícula n.º 272, designados pelo Decreto Municipal n.º 05/2019. 
 
1.3. O recebimento dos envelopes “N.º 01”, contendo a Proposta de Preços, e “N.º 02”, contendo a 
Documentação de Habilitação, dar-se-á até às 14h00min do dia 29/10/2019, no Setor de 
Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar térreo no endereço acima indicado. 
 

DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS 

 
ATÉ 14h00 DO DIA 29/10/2019 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA 

 
14h00 DO DIA 29/10/2019 

 

2. DO OBJETO 

 
2.1. A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO: Aquisição parcelada, através de Registro de 
Preços de: 1) água mineral em garrafões de 20 litros, num total de 2.000 (dois mil) garrafões; 2) 
água mineral em garrafas de 1,5l, num total de 1.000 (mil) garrafas; 3) café torrado e moído, 
embalado a vácuo em pacotes de 500g, num total de 1000 (mil) pacotes, conforme 
especificações, quantidades e condições constantes neste Edital e seus anexos. 
 

3. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
3.1 Ficam fixados os seguintes preços máximos unitários e totais de cada item:  
 

Item Especificações Resumida Quantidades Preço 
Unitário 
Máximo 

Preço Total 
Máximo 

1 Água mineral garrafão retornável de 
20 litros. 

2.000 Un. R$ 12,69 R$ 25.380,00 
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2 Água mineral sem gás, em garrafa 
descartável de 1,5l.  

1.000 Un. R$ 3,10 R$ 3.100,00 

3 Café torrado e moído, de boa 
qualidade, contendo 500g. 

1.000 Pacotes R$ 8,21 R$ 8.210,00 

 
3.2. A proposta que consignar preço unitário, total por item e global superior ao fixado por este 
Edital será desclassificada; 
 
3.3. O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos da dotação 
orçamentária 12.1 – As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão 
suportadas pela dotação a seguir: nº 2.027.3390.30 - 1000 - 320/2019   -   MANUT SEC 
AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 2.006.3390.30 - 1510 - 541/2019   -   MANUTENCAO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.011.3390.30 - 1504 - 84/2019   -   MANUTENCAO GAB 
DA SEC DE TRANSP E SERV PUBLICO 2.002.3390.30 - 1000 - 3/2019   -   MANUTENÇÃO DO 
GABINETE DO PREFEITO 2.023.3390.30 - 1000 - 193/2019   -   MANUTENCAO DOS CENTROS 
DE EDUCACAO INFANTIL 2.071.3390.30 - 834 - 544/2019   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 
BASICA 2.017.3390.30 - 1104 - 158/2019   -   MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 
2.045.3390.30 - 494 - 292/2019   -   MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
2.029.3390.30 - 1000 - 338/2019   -   MANUTENCAO DO FUNDO DE TURISMO 2.005.3390.30 - 
1000 - 23/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 2.058.3390.30 - 1303 - 
221/2019   -   MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.030.3390.30 - 1000 - 
343/2019   -   MANUTENCAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 2.064.3390.30 - 1000 - 354/2019   
-   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , do Orçamento Próprio da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
3.4. Os quantitativos acima são estimativas de consumo, não obrigando o Município à aquisição 
total. 
 
3.5. 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. 
 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 
4.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. Não 
será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital nem preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
 
4.2. A licitação é dividida em itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens 
forem de seu interesse.  
 
4.3. As quantidades constantes do Anexo “I” são estimativas de consumo, não obrigando o 
Município à aquisição total. 
 

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
5.1. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Não será admitida a adesão à ata de 
registro de preços decorrente desta licitação. 



 

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

 

 

 

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, 
estará com você por onde você andar”. JOSUÉ 1:9 

Página 5 de 57 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Nos termos da Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, Art. 48, Inciso “I”, a 
participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME) e/ou Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e/ou Microempreendedor Individual (MEI), em observância ao prescrito na Lei 
Complementar nº 123/2006, legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto 
desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste edital. 
 

6.1.1. Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI), aptos à participação no presente certame, aquelas 
que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006. 

 
6.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
 

6.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que 
não funcionem no País. 
 
6.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com o Município de União da Vitória - 
PR. 
 
6.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
6.2.4. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou 
ocupante de cargo comissionado na Administração Pública do Município de União da 
Vitória/PR. 
 
6.2.5. Não se enquadrem na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3.º, da Lei 
Complementar Federal n.º 123/2006. 

 
6.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente 
licitação. 
 
6.4. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital. 
 
6.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
6.6. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 
 
6.7. A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME) e Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), por licitante que não se enquadre 
na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, ficando o autor da 
conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com 
o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das 
demais cominações legais (Acórdão TCU 298/2011 – Plenário). 
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7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
7.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até às 18 horas do 2° (segundo) dia 
útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou 
licitante. 
 
7.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da 
empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser 
protocolada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura /PR localizado no endereço indicado 
no preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min, ou encaminhada através de e-mail no 
endereço eletrônico: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br  
 
7.3. A impugnação será julgada em até (01) um dia útil, a contar da data do seu recebimento e a 
resposta será publicada no site oficial da Prefeitura www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links: 
Portal da Transparência e Licitação.  
 

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

 
7.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório. 
 

8. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
8.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder 
ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste 
procedimento licitatório, INCLUSIVE COM PODERES PARA FORMULAÇÃO DE OFERTAS E 
LANCES VERBAIS. 
 
8.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos fora dos 
invólucros: 
 
I - No caso de representante não pertencente ao quadro societário da empresa: Carta de 
Credenciamento (Anexo II) ou Procuração por instrumento público ou particular com poderes 
para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e 
praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada. A Carta de 
Credenciamento ou Procuração deverá vir acompanhada de:  
 
a) Registro Comercial; (no caso de empresa individual) ou  
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes ou a última 
alteração contratual consolidada, devidamente registrados; (para sociedades em geral) ou  
 
c) Ato Constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhado dos documentos de 
eleição dos administradores em exercício; (no caso de sociedade civil) ou  
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d) Decreto de Autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente (para Empresa ou 
Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil).  
 
II - No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou assemelhado: Cópia do Estatuto 
Social ou Contrato Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações ou a 
última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual estejam expressos os 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
 
III - Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios (Modelo no Anexo III), conforme 
art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02.  
 
8.3. Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser originais ou 
fotocópias autenticadas.  
 
8.4. A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou 
documento equivalente será do representante que apresentar o aludido documento.  
 
8.5. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos 
envelopes de proposta de preços e de habilitação. 
 
8.6. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e 
efeitos previstos neste edital. 
 
8.7. Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo administrativo.  
 
8.8. Na hipótese de ausência da Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, a 
mesma poderá ser suprida mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, 
desde que o representante tenha poderes para tal. 
 
8.9. A comprovação de enquadramento na Lei Complementar n.º 123/2006 poderá ser realizada 
através dos seguintes documentos: 
 

8.9.1. Declaração comprovando que se enquadra na Lei Complementar 123/2006; ou 

8.9.2. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou 

8.9.3. Documento oficial onde conste que a empresa está enquadrada como ME ou EPP. 

 
8.10. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
8.11. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
 
8.12. O credenciado deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 
contenha foto; 
 

9. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DOS 
DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 
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9.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo 
abaixo, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e n.º 2:  
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em 
participar no processo licitatório Pregão Presencial nº. **/2019 da Prefeitura Municipal de 
União da Vitória - PR, declara para os fins de direitos que referida empresa cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.  
 

(Local e data) 
(Assinatura do representante legal da empresa) 

Em papel timbrado da empresa licitante 
 
9.2. Na hipótese da ausência da “Declaração que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação”, a mesma poderá ser suprida mediante declaração de próprio punho no ato do 
credenciamento, desde que o representante tenha poderes para tal. 
 
9.3. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 
 
9.4. Os documentos relativos à proposta de preço e à documentação de habilitação deverão ser 
entregues (protocolados) separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os 
títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma a seguir: 
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº **/2019  

PROCESSO Nº **/2019 
RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 
E-MAIL E TELEFONE PARA CONTATO: 

 
 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº **/2019 

PROCESSO Nº **/2019 
RAZÃO SOCIAL  

CNPJ  
E-MAIL E TELEFONE PARA CONTATO 

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

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

 
10.1. A proposta de preço – Envelope “N.º 01” – deverá ser apresentada em envelope lacrado. 
  
10.2. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicação do preço unitário e 
total de cada item, em moeda nacional, contendo duas casas depois da vírgula, devidamente 
datada, rubricada(s) por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 
 
10.3. A proposta deverá conter ainda: 
 

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

b. O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura das propostas virtuais; 

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

d. Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
e. Carimbo da empresa; 

 
10.4. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 
inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 
 
10.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor; 
 
10.6. Na proposta de preço escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de 
lances verbais, deverão ser considerados no cálculo do fornecimento obrigacional, todos os 
custos, incluindo: mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem 
como despesas de fretes, taxas, seguros para a entrega no destino, e outras despesas necessárias 
ao fornecimento dos produtos. 
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10.7. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão 
da parte do fornecedor. 
 
10.8. Os preços dos objetos do presente certame deverão respeitar os valores máximos 
estabelecidos 3.1. 
 
10.9. Não se admitirá proposta que apresente preço global unitário, simbólico, irrisório, 
superestimado ou de valor zero, incompatível com o preço de marcado, acrescido dos 
respectivos encargos.  
 
10.10. O proponente será responsável por qualquer ônus decorrente de marca, registro e 
patentes relativas aos produtos/materiais/equipamentos cotados. 
 
10.11. A apresentação da proposta implicará na aceitação plena por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos e será considerada como evidência de que a 
proponente: 
 

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

b. Considerou que os elementos desta licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente com o objeto licitado; 

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

 

11. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
11.1. 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. 
 
11.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 

11.2.1 “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; 
 
11.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 
 
11.2.3 “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; 
 
11.2.4 “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; 
 
11.2.5 “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 
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prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
11.3. 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 
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. 
 
11.4. 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. 
 

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

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

12.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93 
 
12.1.1.1. 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 seus 
administradores; 

 
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 

d. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

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

f. Conforme 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: 
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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. 

 
OBS.: Caso a empresa já tenha apresentado os documentos referidos acima em momento 

anterior, será dispensada nova apresentação na habilitação jurídica. 

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

 
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. 

 
12.1.2.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.  
 

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

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

a. Em se tratando dos itens n.º 1 (água mineral em garrafão retornável de 20 litros) e n.º 2 
(água mineral sem gás, em garrafa descartável de 1,5l), declaração (ANEXO IX) de que a 
licitante e o produto ofertado cumprem: 

 
a.1. PORTARIA DNPM Nº 470, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999 – Disciplina o rótulo a 
ser utilizado no envasamento de água mineral e potável de mesa; 
 
a.2. RDC ANVISA Nº. 274, de 22 de setembro de 2005 – Regulamento Técnico para 
Águas Envasadas e Gelo; 
 
a.3. RDC ANVISA Nº. 275, de 22 de setembro de 2005 – Regulamento Técnico de 
Características Microbiológicas para Água Mineral Natural e Água Natura; 
 
a.4. RDC ANVISA n.º 173, de 13 de setembro de 2006 – Regulamento Técnico de 
Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Água Mineral Natural e de 
Água Natural. 

 
b. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento expedida pela autoridade sanitária do 

Estado, do Distrito Federal ou do Município da sede da empresa; 
 
12.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 

 
a. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da 

sede da proponente, emitida a, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para 
entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93; 

 
12.1.5. DAS DECLARAÇÕES 
 

a. Declaração Unificada; (Anexo V); 
 

b. Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP. (Anexo VI); 
 
12.1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 

 
a. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

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

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

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

d. Para as demais certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, 
será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas 
respectivas emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de 
habilitação. 
 

e. 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. 

 

13. DO PROCEDIMENTO 

 
13.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento 
das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu 
procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários 
poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
 
13.2. Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, bem como 
toda documentação necessária ao credenciamento, conforme estabelece o inciso VII do art. 4° da 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (Anexo III) e, em envelope separado, a proposta e a 
documentação de habilitação. 
 
13.4. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “N.º 01”, contendo as propostas, que 
deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e 
cumprimento das exigências contidas no edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de 
menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 
em até dez por cento (10%), relativamente à de menor preço, para o item licitado.  
 
13.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas. 
 
13.6. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances 
verbais serão feitos para o total de cada item/lote até o encerramento do julgamento deste, 
sendo a forma de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos máximos para o 
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fornecimento/execução, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital. 
 
13.7. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor. 
 
13.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
13.9. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 
 
13.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
13.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do envelope n.º 02 contendo a documentação de habilitação do licitante que 
apresentou a melhor proposta (melhor lance), para confirmação das suas condições 
habilitatórias.  
 
13.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o(s) item(s)/lote(s) do certame. 
 
13.13. Nas situações previstas nos itens 13.8 e 13.9, o pregoeiro poderá negociar diretamente 
com os proponentes para que seja obtido preço melhor. 
 
13.14. Declarados os classificados será dada oportunidade a qualquer licitante de manifestar-se 
quanto à intenção de recorrer nos termos do art. 4º, incisos XVIII a XX da Lei 10.520/02. 
 
13.15. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, licitantes e 
presentes. 
 
13.16. As dúvidas que surgirem durante as sessões públicas, serão, a juízo do Pregoeiro (a), 
resolvidas por esta, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior deliberação. 
 

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
14.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR convocará o licitante classificado em 1º lugar, para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais sanções legais aplicáveis.  
 
14.2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de União da 
Vitória/PR a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação 
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específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência 
de fornecimento em igualdade de condições.  
 
14.3. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço e contrato quando cabível 
formalizar-se-á mediante notificação na forma do item 20.1 ou qualquer outro meio a critério da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.  
 
14.4. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preço, poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
14.5. Decorrido o prazo máximo da convocação do órgão sem que o(s) licitante(s) tenha 
assinado e devolvido a Ata de Registro de Preços, caracterizar-se-á formal recusa à contratação, 
podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo, ou, então, revogar a licitação.  
 
14.6. Em caso de recusa injustificada do licitante em assinar a Ata de Registro de Preço ou 
aceitar o instrumento equivalente dentro do prazo anteriormente estabelecido, sujeitar-se-á as 
sanções previstas no item 20 do presente edital.  
 
14.7. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses.  
 
14.8. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante obriga-se ao fornecimento pelos preços 
nela registrados.  
 
14.9. O registro de preços poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou 
comportamento irregular do licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, ou, ainda, no 
caso de substancial alteração das condições do mercado.  
 
14.10. Os licitantes beneficiários da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os direitos 
e obrigações dela decorrentes a outrem. 
 
14.11. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer 
comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas 
ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.  
 
14.12. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o 
fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes 
remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os produtos, desde que os percentuais 
registrados se encontrem dentro dos praticados no mercado.  
 
14.13. O licitante vencedor estará obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos Anexos e na própria Ata de 
Registro de Preços.  
 

15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 
15.1. Os preços registrados serão cancelados por razões de interesse público devidamente 
fundamentado, bem como nos casos seguintes:  
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15.1.1. 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.  
 

15.1.1.1. O cancelamento do Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, poderá ser formalizado mediante despacho da autoridade competente.  

 
15.2. Pela detentora da Ata de Registros de Preços quando, mediante solicitação formal, 
comprovar sua impossibilidade definitiva de cumprir exigências do instrumento convocatório.  
 
15.3. 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.  
 
15.4. 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.  

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

 
15.5. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
Administração poderá:  
 
a) liberar a detentora da Ata de Registro de Preços, sem aplicação de penalidades, desde que a 
mesma apresente o requerimento antes do recebimento do pedido de fornecimento e/ou da 
assinatura do instrumento de contrato;  
 
b) convocar os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados visando igual 
oportunidade de negociação.  
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15.5.1. Não havendo êxito na negociação, a Administração deverá proceder a revogação da 
Ata de Registro de Preços. 

 

16. DA SUSPENSÃO DO REGISTRO 

 
16.1. 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. 
 

17. DO CONTRATO  

 
17.1. 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. 
 
17.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria 
Municipal de Administração (Departamento de Tecnologia e Informação), 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.  
 
17.3. 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.  
 
17.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.  
 
17.5. 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.  
 
17.6. O presente Edital, seus Anexos e a Ata de Registro de Preços, farão parte integrante do 
Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 
 
17.7. No interesse da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, e nos termos da legislação, 
sobre o valor total efetivamente adquirido por meio do Contrato, decorrente desta licitação, 
poderá haver acréscimos dos quantitativos, limitados às regras estabelecidas pelo § 8º do artigo 
65 da Lei 8.666/93.  
 
17.8. 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. 
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18. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
18.1. 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; 
 
18.2. 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.  

 
18.2.1. 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.  

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

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

 
18.3. 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.  
 
18.4. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico 
financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido; 
 
18.5. A detentora da ata não poderá interromper a entrega dos produtos durante o período de 
tramitação do processo de revisão dos preços. 
 

19. DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

 
19.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo não superior a 05 (cinco) dias corridos, 
contados do recebimento da autorização de fornecimento.  
 
19.2. A entrega deverá ser efetuada aos cuidados de Responsável Lucimara Fagundes no 
Departamento de Almoxarifado localizado a Praça Joaquim Fernandes Luiz Filho, n° 01, Bairro 
Centro, União da Vitória – PR – Horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 
17h00min de segunda-feira a sexta-feira, Telefone para contato (42) 3522-2076, nos dias úteis. 
 
19.3. No ato da entrega dos produtos serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-
se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela 
empresa vencedora do certame; 
 
19.4. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, 
sem aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade; 
 
19.5. Em caso de devolução dos itens, por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
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despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou 
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
19.6. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, e os mesmos não 
estejam de acordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, o fiscal da Ata de 
Registro de Preços/Contrato iniciará procedimento administrativo para aplicação de 
penalidades ao fornecedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja 
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR; 
 
19.7. 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; 
 
19.8. Os produtos serão recusados quando entregues com especificações técnicas diferentes das 
contidas no Edital e da proposta feita no procedimento licitatório;  
 

20. DA FISCALIZAÇÃO  

 
20.1. A execução da Ata de Registro de Preços/Contrato será acompanhada e fiscalizada pela 
Secretaria Municipal de Administração, através do servidor designado, nos termos do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos produtos, observando o disposto neste 
Edital e seus anexos, sem o qual não será permitido qualquer pagamento. 
 
20.2. 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. 
 

21. DAS SANÇÕES/PENALIDADES 

 
21.1. 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.  
 
21.2. 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 
classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo e nas condições propostas pelo 
licitante vencedor, ou, então, revogar a licitação.  
 
21.3. 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:  
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21.3.1. Apresentar declaração falsa: multa de até 20%;  
21.3.2. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até 20%;  
21.3.3. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de até 20%;  

 
21.4. A multa poderá ser aplicada juntamente com a sanção de impedimento ou declaração de 
inidoneidade.  
 
21.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no contrato. 
 

22. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

 
22.1. 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; 
 
22.2. 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; 
 
22.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura 
Municipal de União da Vitória, os pagamentos serão liberados; 
 
22.4. 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; 
 
22.5. 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; 
 
22.6. 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; 
 
22.7. 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.  
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22.8. 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.  
 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

24. DO FORO  

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

25. ANEXOS DO EDITAL  

 
25.1. Integram o presente edital, os seguintes anexos:  
 

ANEXO I Termo de Referência; 

ANEXO II Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO III Modelo de Declaração do Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios; 

ANEXO IV Modelo de Carta Proposta;  

ANEXO V Modelo de Declaração Unificada; 

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

ANEXO VII Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO VIII Minuta do Contrato; 

ANEXO IX Modelo de Declaração; 

ANEXO X Declaração contendo informações para fins de assinatura da 
Ata/Contrato; 

 
 

União da Vitória - PR, 10 de outubro de 2019. 
 
 

HILTON SANTIN ROVEDA  
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 
123/2010, na Lei Municipal n.º 4363/2014, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto n.º 
3.555/2000, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais normas legais e 
regulamentares. 
  
2. OBJETO  
2.1. Constitui objeto do presente termo de referência: Aquisição parcelada, através de Registro 
de Preços de: 1) água mineral em garrafões de 20 litros, num total de 2.000 (dois mil) garrafões; 
2) água mineral em garrafas de 1,5l, num total de 1.000 (mil) garrafas; 3) café torrado e moído, 
embalado a vácuo em pacotes de 500g, num total de 1000 (mil) pacotes. 
 
3. DAS JUSTIFICATIVAS 
3.1. A presente aquisição destina-se a servir todo o seu corpo funcional de servidores, membros 
e visitantes. Estima-se que a quantidade adquirida seja suficiente para o consumo pelo período 
de 12 meses.  
 
3.2. A opção pelo Sistema de Registro de Preços se justifica por possibilitar uma maior 
adequação entre a demanda e o fornecimento parcelado do material ao longo da vigência da ata. 
Ainda, tende a otimizar a utilização do espaço físico do almoxarifado ao permitir a manutenção 
de um estoque médio anual reduzido. Esta modalidade também auxilia no planejamento 
orçamentário por distribuir a aplicação dos recursos ao longo do exercício. 
 
3.3. Tratando-se de Licitação exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual (MEI), optou-se, preferencialmente, pela modalidade de pregão 
presencial, com base no art. 6º do Decreto 2474 de 25 de setembro de 2015. 
 
4. DA RELAÇÃO DOS ITENS 
 
Item Especificações Quantidade 

1 Água mineral garrafão retornável de 20 litros.  2.000 
2 Água mineral sem gás em garrafa descartável de 1,5l.  1.000 
3 Café torrado e moído, pacote de 500g. 1.000 

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

ITEM QTDE. UN. DESCRIÇÃO 

1 2000 GARRAFÃO ÁGUA MINERAL POTÁVEL, para consumo humano, não 
gaseificada em garrafões de 20 litros – Vasilhame de 
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policarbonato (ou outro que substitui) – com lacre de 
segurança inviolável na tampa e invólucro protetor.  Prazo 
de validade do garrafão: 03 (três) anos.  

2 1000 UN. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, em garrafa descartável de 1,5l.  

3 1000 PACOTE CAFÉ – torrado e moído, de boa qualidade, torra de alta a 
média - 1 a 3 embalado à vácuo, embalagem interna 
aluminizada, contendo 500g, validade mínima 11 de 
meses a contar da data de entrega.  

 
6. DO PREÇO MÁXIMO E DO REAJUSTE 
6.1. O valor máximo da licitação atinge o montante de R$ 36.690,00 (trinta e seis mil 
seiscentos e noventa reais), não sendo admitido reajuste.  
 
6.2. O valor máximo por item: 
6.2.1. Item n. º 1: R$ 12,69 (doze reais e sessenta e nove centavos); 
6.2.2. Item n. º 2: R$ 3,10 (três reais e dez centavos); 
6.2.1. Item n. º 3: R$ 8,21 (oito reais e vinte e um centavos); 
 
7. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO  
 
Item Orçamento 1 Orçamento 2 Orçamento 3 Orçamento 4 Média (Valor Máximo) 

 
1 R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 12,98 R$ 11,97 

 
R$ 12,69 

 
 

2 

Orçamento 1 Orçamento 2 Orçamento 3 Orçamento 4 Orçamento 5 Média  
(Valor Máximo) 

R$ 3,50 R$ 2,99 R$ 3,01 R$ 2,39 R$ 3,59 R$ 3,10 
 

3 
Orçamento 1 Orçamento 2 Orçamento 3 Orçamento 4  

 
Orçamento 5 Média  

(Valor Máximo) 

R$ 6,15 R$ 9,95 R$ 8,96 R$ 8,49 R$ 7,49 R$ 8,21 
 
8. DAS AMOSTRAS  
8.1. A Prefeitura Municipal de União da Vitória, através da Secretaria Municipal de 
Administração, poderá, a seu critério, visando à avaliação dos produtos, solicitar da empresa 
classificada em primeiro lugar uma (01) amostra do item 3 (Café torrado e moído); 
 
8.2. O(s) produto(s) o(s) qual(is) está(ão) como marca de referência de qualidade nas 
especificações citadas no Anexo I – Termo de Referência, estarão isentos da apresentação da 
amostra, já os produtos que forem semelhantes ou superiores deverão ser apresentados às 
devidas amostras, quando solicitadas. 
 
8.3. Quando solicitadas, as amostras deverão ser enviadas no prazo de até cinco (05) dias 
corridos contados da solicitação das mesmas, para análise e validação pela equipe técnica do 
Setor de Merenda Escolar, no seguinte endereço: Rua Coronel Amazonas, n.º 491, Centro – 
União da Vitória - PR. Telefones: (42) 3903-1700 (42) 3903-1701 - Responsáveis: Marise A. 
C. da Silva (Coordenadora da Alimentação Escolar) e Tiago Sejanoski (Nutricionista); 
 
8.4. As amostras deverão estar em conformidade com a proposta de preço apresentada pela 
proponente, bem como de acordo as especificações constantes do Termo de Referência e 
devidamente identificadas com o número do Pregão e nome do licitante; 
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8.5. Os produtos apresentados como amostras deverão ser os mesmos (marcas) 
constantes da proposta escrita; 
 
8.6. As amostras apresentadas serão submetidas, no que couber, à análise visual, testes simples 
de utilização e diluição, consistência dos alimentos, além de averiguadas características tais 
como: cor, especificações conforme Edital, odor, a fim de selecionar os itens apropriados à 
alimentação escolar, estando cientes as empresas participantes de que os produtos considerados 
insatisfatórios em qualquer das análises serão automaticamente desclassificados. 
 
8.7. Fica terminantemente proibida, durante a fase de testes, toda e qualquer forma de 
ingerência que possa interferir no desenvolvimento dos procedimentos. Após emissão de 
parecer definitivo sobre a amostra apresentada, o (a) Pregoeiro (a) enviará aviso informando 
acerca da aprovação ou não das amostras;  
 
8.8. Todos os produtos deverão ser rotulados conforme legislação vigente, de forma clara, 
contendo: 
 

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

 
8.9. Os rótulos das embalagens deverão estar intactos, sem rasuras ou qualquer tipo de violação 
que possa comprometer a compreensão ou veracidade das informações, tornando-se duvidosa 
ou falsa. Na rotulagem dos produtos deverão conter a tabela de valores nutricionais. 
 
8.10. Todas as amostras entregues passarão por avaliação e as pessoas responsáveis emitirão 
um Laudo de Inspeção aprovando ou não aprovando o lote/item. 
 
Obs.: Qualquer dúvida sobre as referidas amostras e cronogramas de entregas deverá ser 
esclarecida através do fone: (42) 3903-1701 – Marise Aparecida Correa Silva e Tiago Sejanoski 
(Nutricionista). 
 
8.11. As empresas que, quando convocadas, não apresentarem as amostras de acordo com 
o exposto acima serão automaticamente desclassificadas.   
 
8.12. As amostras dos alimentos ficarão em poder do Setor de Merenda Escolar e, após análise 
dos produtos será dado aos mesmos o destino que o referido Setor julgar ideal. 
 
9. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO  
9.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo não superior a 05 (cinco) dias corridos, 
contados do recebimento da autorização de fornecimento.  
 
9.2. A entrega deverá ser efetuada aos cuidados de Responsável Lucimara Fagundes no 
Departamento de Almoxarifado localizado a Praça Joaquim Fernandes Luiz Filho, n° 01, Bairro 
Centro, União da Vitória – PR – Horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 
17h00min de segunda-feira a sexta-feira, Telefone para contato (42) 3522-2076, nos dias úteis. 
 
9.3. No ato da entrega dos produtos serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-
se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela 
empresa vencedora do certame; 
 
9.4. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 
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aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade; 
 
9.5. Em caso de devolução dos itens, por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou 
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
9.6. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, e os mesmos não 
estejam de acordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, o fiscal da Ata de 
Registro de Preços/Contrato iniciará procedimento administrativo para aplicação de 
penalidades ao fornecedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja 
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR; 
 
9.7. 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; 
 
9.8. Os produtos serão recusados quando entregues com especificações técnicas diferentes das 
contidas no Edital e da proposta feita no procedimento licitatório;  
 
9.9. Insta ressaltar que o Sistema de Registro de Preços é adotado nesta aquisição para 
resguardar a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR a possibilidade de adquirir o objeto 
conforme suas necessidades com maior agilidade no processo de compra.  
 
9.10. Em razão de a quantidade a ser consumida ser ESTIMADA, cumpre à Prefeitura solicitar os 
produtos conforme a necessidade da Administração, sendo que eventuais alterações no 
quantitativo preestabelecido a ser entregue ou na frequência de entregas serão informadas com 
antecedência. 
 
9.11. Ressalva-se a possibilidade de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato em virtude de acontecimentos esporádicos ou imprevistos que 
acarretem aumento da demanda pelo produto. 
 
10. GARANTIA PARA HABILITAÇÃO OU CONTRATUAL  
10.1. Não é exigida garantia de proposta ou de execução contratual.  
 
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados, 
mediante a apresentação de Notas Fiscais em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - 
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 e após terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo (Dep. de 
Almoxarifado e Secretaria Municipal de Administração). 
 
11.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura 
Municipal de União da Vitória (Dep. de Almoxarifado e Secretaria Municipal de Administração), 
os pagamentos serão liberados. 
 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.  



 

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

 

 

 

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, 
estará com você por onde você andar”. JOSUÉ 1:9 

Página 28 de 57 

 

11.4. Caso o fornecimento seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, prazo de 
pagamento será contado a partir da data da regularização do fornecimento ou do documento 
fiscal, a depender do evento.  
 
11.5. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:  
 
I = (TX / 100) / 365  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = N.º de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
11.6. 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.  
 
11.7. Durante a vigência da Ata/Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro processo licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas 
mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, 
o Proponente registrado será convocado pela Secretaria Municipal de Administração para 
alteração, por aditamento, do preço da Ata.  
 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
12.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela 
Contratada;  
 
12.2. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento da 
ata/contrato;  
 
12.3. Efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços pactuados;  
 
12.4. Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata/Contrato;  
 
12.5. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da entrega dos produtos. 
 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
13.1. Custear o transporte e entrega dos produtos.  
 
13.2. Entregar os produtos em embalagens que permitam a conservação de suas características 
originais, intactas e limpas de quaisquer tipos de resíduos e sem violações.  
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13.3. A Contratada não poderá terceirizar ou sublocar o objeto da presente licitação.  
 
13.4. Designar, formalmente, um representante, no ato da assinatura da ata de registro de 
preços/contrato, com poderes para operacionalizar, assumindo o gerenciamento de todas as 
atividades inerentes ao seu fiel cumprimento. 
 
13.5. Acatar as recomendações da fiscalização da Contratante, facilitando a ampla ação desta, 
com pronto atendimento aos pedidos de esclarecimento porventura solicitados.  
 
13.6. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução do objeto e prestar 
os esclarecimentos necessários.  
 
13.7. Assegurar à Prefeitura Municipal, durante o período de vigência da ata/contrato, o repasse 
de todos os preços e vantagens ofertadas no mercado, sempre que esses forem mais vantajosos 
do que o registrado.  
 
13.8. Cumprir com todos os compromissos do Edital, Termo de Referência e Anexos.  
 
13.9. Manter durante a execução da ata/contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas em lei. 
 
14. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
14.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, apresentar documentação falsa, deixar de entregar os documentos exigidos no 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de 
União da Vitória/PR, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais.  
   
14.2. Se decorrerem 5 (cinco) dias úteis da convocação do órgão sem que o licitante vencedor 
tenha assinado e devolvido a ata de registro de preços/ contrato, 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 e nas 
condições propostas pelo licitante vencedor, ou, então, revogar a licitação.  
 
14.3. Caberá multa compensatória de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor 
total da proposta, no caso de ocorrer recusa à contratação pelo licitante, sem prejuízo das 
demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos 
decorrentes da recusa.  

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

14.4. A multa poderá ser aplicada juntamente com a sanção de impedimento ou declaração de 
inidoneidade.  
 
14.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no contrato. 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
  
 

Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)   
PREGÃO PRESENCIAL N.º __/__   
  
 
Pela presente, credencio o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da Cédula de Identidade n.º 
_____________ e CPF n.º _________, para representar a empresa ______________, inscrita no CNPJ/MF sob 
n.º _____________, no Pregão Presencial n.º ___/20__, instaurado pelo Município de União da Vitória 
- PR, podendo o (a) mesmo (a) formular lances verbais à proposta escrita apresentada quando 
convocado (a), negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e 
apresentar impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, 
praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no 
procedimento licitatório em referência.  
 
_______________, em __ de ____________ de 20__.  
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada, com reconhecimento de firma, 

do representante legal da empresa proponente 
(apontado no contrato social ou procuração 

com poderes específicos). 
 
 
 
 
 
OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

 

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, 
estará com você por onde você andar”. JOSUÉ 1:9 

Página 31 de 57 

 

 
ANEXO III 

MODELO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

  
 
Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)   
PREGÃO PRESENCIAL N.º __/__   
  
  
____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de seu 
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entrega, juntamente com a presente, o 
envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo a 
documentação para habilitação do referido Edital.  
 
Se vencedor (a) da licitação assinará a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, na qualidade de 
representante legal, o (a) Sr. (a) _________________________________________ portador (a) da Carteira de 
Identidade RG nº _____________________ e CPF nº ____________________ residente à Rua 
________________________ nº ______, Bairro ________________________, na cidade de _________________________ 
no estado____________________ CEP _____________________________  
e-mail_______________________________________________.  
 
_______________, em __ de ____________ de 20__.  
 

_____________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do 

representante legal da empresa proponente 
(apontado no contrato social ou procuração 

com poderes específicos). 
 
 
 
OBS.: Esta declaração de habilitação deverá ser entregue juntamente com o credenciamento.   
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 

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

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 
Nome Fantasia: 
Razão Social: 
CNPJ n.º: Optante pelo Simples? (Sim/Não) 
Endereço: 
Bairro: Cidade: 
CEP: E-mail: 
Telefone: Fax: 
Banco: Conta Bancária: 
Nome e n.º da Agência: Inscrição Estadual: 
 
 

Item Qtd Unid. Especificações 
 

Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

       

 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 (sessenta) dias da data-
limite para a entrega dos envelopes). 
 
PRAZO DE ENTREGA: __________________________________________________________ 
 
(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal 
condição com documentos inseridos no Envelope n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto 
no Edital. 

 

__________, __ de ______________ de 20__. 
 

_______________________________________________________________ 
Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 
RG do responsável 
CPF do responsável 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
  

  
  

DECLARAÇÃO 
 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Presencial 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. Cumprimos 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. Declaramos 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. Declaramos 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. Declaramos 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 VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER 
UMA ME OU EPP). 

 
 (papel timbrado da empresa) 

 
  MICROEMPRESA  
 
  EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
___________________________________________________________________, inscrita no (Razão Social da 
Empresa) CNPJ nº _____________________, Endereço: _________________________________  
 
Para fins de obter os benefícios concedidos pela Lei Estadual 11.619/09 e Lei Complementar 
123/06, declaramos que:  
 

• Estamos enquadrados, na condição de __________________ (Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte) e que não estamos incursos das vedações a que se reporta o §4 do art. 3° 
da Lei Complementar 123/06;  

 
• Apresentamos à Receita Federal anualmente a Declaração de Informações Econômico 

Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em 
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;  

 
• Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem 
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a 
situação patrimonial;  

 
• Assumimos o compromisso de informar imediatamente à Prefeitura Municipal de União 

da Vitória/PR qualquer alteração no Porte da empresa que venha ocorrer no período de 
vigência do contrato.  

 
Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e 
tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a ordem 
tributária (art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).  
 
Sou optante do Sistema Simples Nacional?  SIM  NÃO  
 
__________________________________________  
Local/ Data  
__________________________________________  
Representante Legal 
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ANEXO VII 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº **/2019 
PREGÃO ELETRONICO SRP nº ***/2019 

 
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 ................ 
 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as 
condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Municipal n.º 
4363/2014, Decreto 123/2010, Lei n.º 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/06, legislação 
complementar aplicável e, no que couber, na Lei n.º 8.666/1993, e respectivas alterações, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Aquisição parcelada, através de Registro de Preços de: 1) água mineral em garrafões de 20 
litros, num total de 2.000 (dois mil) garrafões; 2) água mineral em garrafas de 1,5l, num total de 
1.000 (mil) garrafas; 3) café torrado e moído, embalado a vácuo em pacotes de 500g, num total 
de 1000 (mil) pacotes, conforme especificações, quantidades e condições constantes neste Edital 
e seus anexos. 
 
2.  DA DOCUMENTAÇÃO  
2.2. Constituem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de 
transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº **/2019, Processo nº **/2019 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. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO  
 
Item Especificação Unidade de 

medida 
Quantidade 

Estimada 
1 Água mineral potável, para consumo humano, não 

gaseificada em garrafões de 20 litros.  
Unidade 2.000 

2 Água mineral sem gás, em garrafa descartável de 1,5l.  Unidade 1.000 
3 Café – torrado e moído, de boa qualidade. Pacote 1.000 

 
4. DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS  
4.1. Segue abaixo o preço registrado, unitário e total, assim como a identificação da empresa 
fornecedora:  
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Item 1. Água mineral potável, para consumo humano, não gaseificada em garrafões de 20 
litros. 
 
a) 1º Colocado  
Fornecedor:  
CNPJ:  
Valor Unitário: R$ ()  
Valor Global: R$ ()  
 
Item 2. Água mineral sem gás, em garrafa descartável de 1,5l. 
 
a) 1º Colocado  
Fornecedor:  
CNPJ:  
Valor Unitário: R$ ()  
Valor Global: R$ ()  
 
Item 3. Café – torrado e moído, de boa qualidade. 
 
a) 1º Colocado  
Fornecedor:  
CNPJ:  
Valor Unitário: R$ () 
Valor Global: R$ ()  
 
3.2. Será incluído, na presente Ata, na forma de anexo como “Cadastro de Reserva”, o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os produtos com preços iguais aos do licitante vencedor de cada 
item, na sequência da classificação do certame, nos termos do artigo 6º do Decreto Municipal n.º 
123/2010;  

3.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o “Cadastro de Reserva” será efetuada quando 
e se houver a necessidade de contratação de fornecedor remanescente.  

3.4. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação; 
 
3.5. A entrega dos produtos será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade da 
Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Tecnologia e Informação); 
 
3.6. As quantidades constantes do Anexo “I” são estimativas de consumo, não obrigando o 
Município à aquisição total; 
 
3.7. 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. 
 
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.  
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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 produtos deverão ser entregues no prazo não superior a 05 (cinco) dias corridos, 
contados do recebimento da autorização de fornecimento.  
 
5.2. A entrega deverá ser efetuada aos cuidados de Responsável Lucimara Fagundes no 
Departamento de Almoxarifado localizado a Praça Joaquim Fernandes Luiz Filho, n° 01, Bairro 
Centro, União da Vitória – PR – Horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 
17h00min de segunda-feira a sexta-feira, Telefone para contato (42) 3522-2076, nos dias úteis. 
 
5.3. No ato da entrega dos produtos serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-
se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela 
empresa vencedora do certame; 
 
5.4. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade; 
 
5.5. Em caso de devolução dos itens, por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou 
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
5.6. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, e os mesmos não 
estejam de acordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, o fiscal da Ata de 
Registro de Preços/Contrato iniciará procedimento administrativo para aplicação de 
penalidades ao fornecedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja 
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR; 
 
5.7. 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; 
 
5.8. Os produtos serão recusados quando entregues com especificações técnicas diferentes das 
contidas no Edital e da proposta feita no procedimento licitatório; 
 
6. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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.  
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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 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. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

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

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

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

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

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

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
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. A Contratada, 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: 
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a. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital e Pedido de 
Compra;  

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

c. Entregar/executar os itens no prazo e locais previstos no referido Edital; 
d. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, 

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

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

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

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

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

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

 
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 calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:   
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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.  
2.027.3390.30 - 1000 - 320/2019   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 
2.006.3390.30 - 1510 - 541/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
2.011.3390.30 - 1504 - 84/2019   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE TRANSP E SERV PUBLICO 
2.002.3390.30 - 1000 - 3/2019   -   MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.023.3390.30 - 
1000 - 193/2019   -   MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL 2.071.3390.30 - 
834 - 544/2019   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.017.3390.30 - 1104 - 158/2019   -   
MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 2.045.3390.30 - 494 - 292/2019   -   MANUT. DOS 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.029.3390.30 - 1000 - 338/2019   -   MANUTENCAO DO 
FUNDO DE TURISMO 2.005.3390.30 - 1000 - 23/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 2.058.3390.30 - 1303 - 221/2019   -   MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 2.030.3390.30 - 1000 - 343/2019   -   MANUTENCAO SECRETARIA DE 
ACAO SOCIAL 2.064.3390.30 - 1000 - 354/2019   -   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES  
 
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. 
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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; 
 
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 Administração, 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 
Lucimara Fagundes (Almoxarifado), inscrita CFP sob o n.º 729.941.009-59, cabendo a este o 
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do 
contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:  
 
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, após 
conferência prévia do objeto registrado;  
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos na Ata;  
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo com o 
estabelecido na Ata;  
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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.  

 
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 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;  
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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.  
 
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 
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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.  
 
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__ 
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_____________________________________ 
1ª Assinatura 

______________________________________ 
2ª Assinatura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
    
Testemunhas:    
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Anexo da Ata de Registro de Preços nº **/2019 
 

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 Presencial – SRP **/2019, 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 VIII 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
CONTRATO N.º ______________  
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR, 
COM A EMPRESA............................................, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 
O Município de União da Vitória-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede  na Rua 
Dr. Cruz Machado, 205, 3° e 4° pavimentos, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
75.967.760/0001-71, neste ato representado por seu Prefeito XXXXXXXX, portador da cédula de 
identidade nº XXXXX, inscrito no CPF/MF sob nº XXXXX, doravante denominado de 
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ..............., com endereço na Rua .................., Nº ........, 
bairro ..............., em .................., Estado do ................, inscrita no CNPJ sob o nº ...................., representada 
por .............., CPF nº ................, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo 
com o Edital de Pregão Presencial nº **/2019 – PMUVA - Processo nº  **/2019, 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 Presencial no **/2019 – Processo nº **/2019 - 
PMUVA, 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 e na proposta de preços da Contratada. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada, através de Registro de Preços de: 
1) água mineral em garrafões de 20 litros, num total de 2.000 (dois mil) garrafões; 2) água 
mineral em garrafas de 1,5l, num total de 1.000 (mil) garrafas; 3) café torrado e moído, 
embalado a vácuo em pacotes de 500g, num total de 1000 (mil) pacotes, conforme 
especificações, quantidades e condições constantes neste Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1 - O preço deste contrato equivale ao valor da proposta vencedora, consistindo no valor total 
de R$ .......(....), totalizando o valor global de R$ .......(....). 
 
Item Qtde Unid. Especificações Marca Preço 

Unitário 
R$ * 

Preço Total 
R$* 

       
 
3.2. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação; 
 
3.3. A entrega dos produtos será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade da 
Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Tecnologia e Informação); 
 
3.4. As quantidades constantes do Anexo “I” são estimativas de consumo, não obrigando o 
Município à aquisição total; 
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3.5. 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. 
 
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, 
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.  
2.027.3390.30 - 1000 - 320/2019   -   MANUT SEC AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 
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2.006.3390.30 - 1510 - 541/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
2.011.3390.30 - 1504 - 84/2019   -   MANUTENCAO GAB DA SEC DE TRANSP E SERV PUBLICO 
2.002.3390.30 - 1000 - 3/2019   -   MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.023.3390.30 - 
1000 - 193/2019   -   MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL 2.071.3390.30 - 
834 - 544/2019   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.017.3390.30 - 1104 - 158/2019   -   
MANUTENCAO DO GAB. SEC DA EDUCACAO 2.045.3390.30 - 494 - 292/2019   -   MANUT. DOS 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.029.3390.30 - 1000 - 338/2019   -   MANUTENCAO DO 
FUNDO DE TURISMO 2.005.3390.30 - 1000 - 23/2019   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 2.058.3390.30 - 1303 - 221/2019   -   MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 2.030.3390.30 - 1000 - 343/2019   -   MANUTENCAO SECRETARIA DE 
ACAO SOCIAL 2.064.3390.30 - 1000 - 354/2019   -   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
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.  

 
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 
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8.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo não superior a 05 (cinco) dias corridos, 
contados do recebimento da autorização de fornecimento.  
 
8.2. A entrega deverá ser efetuada aos cuidados de Responsável Lucimara Fagundes no 
Departamento de Almoxarifado localizado a Praça Joaquim Fernandes Luiz Filho, n° 01, Bairro 
Centro, União da Vitória – PR – Horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 
17h00min de segunda-feira a sexta-feira, Telefone para contato (42) 3522-2076, nos dias úteis. 
8.3. No ato da entrega dos produtos serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-
se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela 
empresa vencedora do certame; 
 
8.4. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade; 
 
8.5. Em caso de devolução dos itens, por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou 
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
8.6. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, e os mesmos não 
estejam de acordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, o fiscal da Ata de 
Registro de Preços/Contrato iniciará procedimento administrativo para aplicação de 
penalidades ao fornecedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja 
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR; 
 
8.7. 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; 
 
8.8. Os produtos serão recusados quando entregues com especificações técnicas diferentes das 
contidas no Edital e da proposta feita no procedimento licitatório; 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  
9.1. Das Obrigações do Contratante:  

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

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

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

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

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

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

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
9.2. Das Obrigações da Contratada:  
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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. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital e Pedido de 
Compra;  

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

c. Entregar/executar os itens no prazo e locais previstos no referido Edital; 
d. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, 

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

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

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

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

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

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

 
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;  
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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.  
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. 
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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 
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 Presencial nº **/2019, Processo nº **/2019 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 Administração, 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 Lucimara 
Fagundes (Almoxarifado) – CFP n.º 729.941.009-59, cabendo a este o acompanhamento da 
execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências 
que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:  
 
I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, após 
conferência prévia do objeto registrado;  
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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; 
 
14.3. 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.  
 
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 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.  
 
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. 
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União da Vitória – PR, ___ de _____________ 20__ 
 

 
_____________________________________ 
1ª Assinatura 

______________________________________ 
2ª Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADA   CONTRATANTE 
    
Testemunhas:    
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
  

  
 Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)   
PREGÃO PRESENCIAL N.º __/__   
  
  
____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________________, por intermédio de seu 
representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, 
que cumpre plenamente: 
 
1. PORTARIA DNPM Nº 470, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999 – Disciplina o rótulo a ser utilizado 
no envasamento de água mineral e potável de mesa; 

 
2. RDC ANVISA Nº. 274, de 22 de setembro de 2005 – Regulamento Técnico para Águas 
Envasadas e Gelo; 

 
3. RDC ANVISA Nº. 275, de 22 de setembro de 2005 – Regulamento Técnico de Características 
Microbiológicas para Água Mineral Natural e Água Natura; 

 
4. RDC ANVISA n.º 173, de 13 de setembro de 2006 – Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Industrialização e Comercialização de Água Mineral Natural e de Água Natural. 
 
 
 
 
 
 

__________, __ de _________________ de 20__. 
 

______________________________________________________________ 
Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 
RG do responsável 
CPF do responsável 
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ANEXO X 
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA 

 
Razão Social da proponente_______________________________________________________________________________  

Endereço ___________________________________________________________________________________________________  

Bairro ________________________ CEP: ________________________________________________________________________  

Cidade ______________________________, Estado _______________________________________________________________ 

CNPJ nº _____________________________________________________________________________________________________  

Inscrição Estadual nº ______________________________________________________________________________________  

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº ______________________________________________________________________  

Nº do telefone ___________ Nº de fax da empresa _____________________________________ ____________________ 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato________________________ _______ 

Função do representante legal____________________________________________________________________________  

Endereço do representante legal________________________ _________________________________________________ 

RG nº ________________________ Órgão emissor ______________________________________________________________  

CPF nº ______________________________________________________________________________________________________  

 
Local e data ________/______/_______/2019  

 
 

Assinatura do representante legal 
e carimbo da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


