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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013 

  
Processo Administrativo nº. 468.2013 

 
Senhor Licitante, 
 
 Solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital abaixo, remetendo-o a esta 
Câmara Municipal, por meio do fax (41) 3299-6527 ou e-mail compras@cmsjp.com.br 
 
 A não remessa de recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 

São José dos Pinhais - PR, 24 de outubro de 2013. 
 

Walkiria Mansano Borçato 

Pregoeira 
 

 
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL  

 
Razão Social: _______________________________________________________________ 
 
CNPJ: _____________________________________________________________________ 
 
Endereço: __________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________  Estado: _______  Telefone: ___________  Fax: _____________ 
 
Pessoa para contato: _______________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________   
 
Recebemos cópias do Edital acima descrito referente à licitação do Pregão nº. 11/2013. 
 
            Local: ______________________________ , _____ de _______________ de 2013. 
 
 

________________________ 
Assinatura / carimbo 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013 
Processo Administrativo nº 468.2013 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de locação de 16 (sete) veículos leves para a Câmara Municipal de São José dos 
Pinhais/PR, de acordo com especificações constantes do Anexo I – Termo de referência/Projeto 
Básico. 
 
Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; ANEXO II - Modelo de Termo de Credenciamento; ANEXO III - 
Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; ANEXO IV - Modelo de 
Declaração de Porte de Sociedade Empresária; ANEXO V - Modelo de Declaração de inexistência de 
fato impeditivo de habilitação e do trabalho do Menor; ANEXO VI - Minuta do Contrato e ANEXO 
VII - Modelo de Proposta. 

 

Í N D I C E 

ITEM ASSUNTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
                                                                            

1. DO OBJETO 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (ME e EPP) 
4. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE PORTE 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A”  
8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14. DO CONTRATO 
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16. DO REAJUSTE 
17. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
20. DA FISCALIZAÇÃO 
21. DA RESCISÃO 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013 
  

Processo Administrativo nº. 468.2013 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
DATA:   13 de novembro de 2013 
HORÁRIO: 09h30m (nove horas e trinta minutos)  
LOCAL:  No Edifício sede da Câmara Municipal, na sala do Plenário Vereador 

Domingos B. Moletta (Plenarinho), localizado na Rua Veríssimo Marques, 
nº 699, Centro, São José dos Pinhais/PR.  

 
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, torna público para 

conhecimento dos interessados que, na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, para a contratação do objeto 
indicado no item I, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  

 
O certame será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (LC 123/2006); Decreto Municipal nº. 1.379, de 
1º de fevereiro de 2006, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações, demais normas que regem a matéria e pelas condições e exigências constantes do 
presente Edital e seus Anexos.  

 
Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 

pela Portaria nº. 468/2013, de 17 de outubro de 2013, publicada no jornal Correio Paranaense, 
edição nº. 3.086 de 21 de outubro de 2013. 

 
Não havendo expediente na data marcada, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil 

subseqüente, mantidos o horário e o local, salvo disposição em contrário. 
 
O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Divisão de Compras e Materiais da Câmara 

Municipal de São José dos Pinhais, no endereço acima referido, de segunda a sexta-feira, nos 
horários das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h00, ou solicitados através do e-mail: 
compras@cmsjp.com.br. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação de 16 (dezesseis) veículos leves para a Câmara Municipal de São José dos 
Pinhais/PR, de acordo com especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência/Projeto 
Básico.  
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta licitação todos os interessados que desempenhem atividade 

pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que atendam a todas as exigências e 

especificações contidas neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação requerida.  

 

mailto:compras@cmsjp.com.br
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2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

a) Concordatárias, em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que 

por esta tenham sido declaradas inidôneas;  

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si,  

qualquer que seja sua forma de constituição; 

d) Estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no País. 

e) Que figure entre seus diretores, sócios ou responsáveis técnicos, servidor ou dirigente do órgão 

promotor da licitação;  

f) Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 

 

2.3. A observância das vedações descritas no item anterior é de inteira responsabilidade da licitante 
que, pelo descumprimento, estará sujeita às penalidades cabíveis. 
 
3 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME 
e EPP) 
 
3.1. Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, doravante denominadas ME ou EPP, será 
concedido o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, principalmente no Capítulo V, Do Acesso aos Mercados, artigos 42 a 49.  
 
3.1.1. A definição de microempresa e empresa de pequeno porte e vedações encontra-se no 
Capítulo II do mesmo corpo normativo, artigos 3º e seguintes.  
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
DA DECLARAÇÃO DE PORTE (LC 123/2006) 
 
4.1. As licitantes interessadas em participar do certame deverão apresentar declaração de que 

cumprem os requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo III, e, se for o caso, Declaração 

de Porte da Sociedade Empresária, sendo esta última para fins de tratamento diferenciado previsto 

na LC 123/2006, conforme modelo do Anexo IV.  

 

4.2. As declarações tratadas neste item deverão ser apresentadas separadamente dos envelopes 

contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, quando solicitadas pelo 

Pregoeiro.  

 

4.3. A falta da apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação implicará 

o não recebimento, pelo Pregoeiro, dos envelopes contendo os documentos de Proposta de Preço e 

de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.  
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4.4. A falta da apresentação da Declaração de Porte da Sociedade Empresária será interpretada 

como o não enquadramento da licitante como ME ou EPP e as implicações da Lei complementar nº. 

123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.  

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. No dia, hora e local designados para a abertura da sessão, as licitantes deverão se apresentar 
para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante, com poderes para formular ofertas 
e fazer verbalmente lances de preços, firmar declarações, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato, se assim tencionar, enfim, a praticar 
todos os demais atos inerentes ao presente certame em seu nome. 
 
5.2. O credenciamento far-se-á por procuração mediante instrumento público ou particular em 
original, preferencialmente com firma reconhecida ou com assinatura que puder ser certificada 
como autêntica na sessão, mediante comparação da assinatura da licitante com o respectivo 
documento de constituição (estatuto ou contrato social, registro comercial, ato constitutivo, em 
vigor) ou, no caso de representante legal, o disposto no subitem 5.3. 
 
5.3. Deverá ser apresentado, em se tratando de representante legal, o ato constitutivo da licitante 
(estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 
Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas), acompanhado da última alteração, se houver, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
5.4. Os documentos necessários ao credenciamento de representante legal poderão ser 
apresentados, preferencialmente, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua Equipe 
de Apoio, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais. 
 
5.5. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou 
documento equivalente com foto, deverá vir FORA DOS ENVELOPES de “proposta de preços” e 
“documentos de habilitação”, sendo apresentado ao Pregoeiro quando solicitado. 
 
5.6. Caso, no momento do credenciamento, a licitante constate que a procuração ou o contrato 
social, conforme a situação, esteja inserida no envelope “documentos de habilitação”, poderá o 
Pregoeiro, na frente de todos os licitantes presentes, solicitar que o mesmo abra seu envelope e 
retire os documentos necessários, fechando-o novamente. 
 
5.7. Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
 
5.8. O Pregoeiro poderá aceitar, a seu critério, credenciamentos até o momento em que houver o 
ato declaratório de abertura da etapa de lances; 
 
5.9. Caso haja mais de um representante por licitante, deve-se indicar, na sessão, o interlocutor 
oficial, o qual dará palavra definitiva em nome da licitante. 
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5.10. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação ou inabilitação da licitante. Neste caso, terão validade, para todos os efeitos, os 
termos de sua proposta escrita, para fins de ordenação das propostas e apuração do menor preço, 
ficando o representante apenas impedido de se manifestar e responder pela licitante durante os 
trabalhos. 
 
5.11. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao 
processo administrativo. 
 
5.12. Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração ou instrumento 
hábil não contenha autorização expressa para este fim. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1. Os documentos de credenciamento, declarações, proposta de preços e os documentos de 
habilitação deverão ser apresentados em 01 via, impressa ou datilografada em papel timbrado que 
identifique a licitante, não sendo aceitas outras formas de apresentação. 
 
6.1.1 Deverão também indicar o mesmo CNPJ/MF e ser entregues no dia, hora e local determinados 
no preâmbulo deste Edital, em envelopes SEPARADOS, opacos, devidamente fechados de forma 
indevassável e rubricados nas emendas, contendo, preferencialmente, em suas partes externas, em 
caracteres destacados, os dizeres a seguir: 
 

a) ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2013 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

DATA DA ABERTURA: 13/11/2013 

HORÁRIO: 9h30m. 

 

 

b) ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2013 

DATA DA ABERTURA: 13/11/2013 

HORÁRIO: 9h30m. 

 

6.2. A ausência dos dizeres, na parte externa do envelope, não constituirá motivo para 

desclassificação da licitante que poderá inserir as informações faltantes. 

 

6.3. Caso eventualmente ocorra abertura do envelope “B” (Habilitação) antes do envelope “A” 

(Proposta), por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente 

fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado o fecho por todos os presentes. 
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6.4. As licitantes que optarem por não serem representadas na sessão do presente Pregão deverão 

encaminhar, além dos envelopes “A” e “B”, um terceiro envelope, contendo a Declaração do Anexo 

III deste Edital, e, se for o caso, a Declaração do Anexo IV, com firma reconhecida, para Rua 

Veríssimo Marques, nº. 699, Centro, Edifício Sede da Câmara Municipal, São José dos Pinhais/PR, 

CEP 83005-410, Divisão de Protocolo, em atenção do Pregoeiro.  

 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE “A” 
 
7.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou datilografada em 
papel timbrado ou que identifique a empresa licitante, de acordo com o modelo constante do 
Anexo VII, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado, devidamente datada e 
assinada na última folha e rubricada nas demais por representante legal da empresa (proprietário, 
dirigente, sócio-gerente ou mandatário).  
 
7.2. Na proposta de preços deverão constar: 
 
7.2.1. Razão Social da licitante, endereço completo, telefone/fax, número do CNPJ/MF, o nome do 
banco, a agência, número da conta corrente e a praça de pagamento e, se houver, endereço 
eletrônico (e-mail); 
 
7.2.2. Nome do responsável pela assinatura do contrato, devidamente qualificado (número da 
carteira de identidade, número do CPF, estado civil, profissão, cargo na empresa e domicílio); 
 
7.2.3. A descrição do objeto, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – 
Anexo I deste Edital.  
 
7.2.4. Os valores unitários mensais e totais, em algarismos, e o valor global da proposta expresso 
em algarismos e por extenso, com duas casas decimais após a vírgula, conforme modelo constante 
do Anexo VII. 
 
7.2.4.1. Em caso de divergência entre os valores totais e unitários, será considerado o primeiro, e 
entre os valores expressos por extenso e algarismos, prevalecerá o extenso.  
 
7.2.5. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
a contar da data da sua apresentação. 
 
7.2.5.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de 60 
(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação; 
 
7.2.6. DECLARAÇÃO de que está de pleno acordo com todas as condições e exigências do presente 
Edital e seus anexos.  
 
7.2.7. DECLARAÇÃO de que na sua proposta, os valores apresentados englobam, além do lucro, 
todos os custos operacionais da atividade, incluindo, frete, seguros, tributos incidentes, bem como 
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, 
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incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que 
caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais. 
 
7.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 
preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto deste pregão ser 
fornecido, sem ônus adicionais. 
 
7.4. A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui 
motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de 
julgamento. 
 
7.5. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado, observado 
o valor máximo admissível, de acordo com o constante do Anexo I, itens 12 e 13(Termo de 
Referência), sob pena de desclassificação da proposta. 
 
7.6. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição 
dos preços propostos. 
 
7.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
7.8. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
 
7.8.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da 
Legislação aplicável; 

 
7.8.2. Que sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 

 
7.8.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às disposições deste Edital. 
 
7.9. A simples participação neste certame implica em: 
 
7.9.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas todos os 
custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma 
indenização às licitantes pela realização de tais atos; 
 
7.9.2. Que a empresa vencedora deverá apresentar proposta atualizada (com o valor final proposto 
no certame) em até 48 (quarenta e oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pela 
Administração, que estabelecerá novo prazo; 

 
7.9.3. Comprometimento da empresa vencedora em prestar os serviços objeto desta licitação, em 
total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos. 
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7.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, 
tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em 
modificação nos seus termos originais, ressalvadas aquelas quanto ao preço declarado por lance 
verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e justificadas ao 
Pregoeiro. 
 
8 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos conforme dispõe o 
subitem 8.5 deste Edital.   
 
8.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da 
documentação prevista no subitem 8.4: 
 
8.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 
8.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento; 

 
8.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo deste 
Edital e seus Anexos. 

 
8.3. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não 
excedente a 90 (noventa) dias anteriores à data prevista para apresentação das propostas, exceto 
atestado. 
 
8.4. Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet comprovando 
sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo Pregoeiro ou por um dos membros da 
equipe de apoio. 
 
8.5. O envelope “B” – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos em originais atualizados, ou 
cópia de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser 
autenticadas pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura do envelope de 
documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se 
aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via internet, em conformidade com o 
descrito abaixo: 
 
8.5.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (incluindo apenas o último aditivo ou 
aditivo consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de registro em 
ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das Pessoas Jurídicas). 
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8.5.2. Relativos à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, do Ministério da 

Fazenda; 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos 

a Tributos e Contribuições Federais e certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa 

de débitos relativos à Dívida Ativa da União, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão 

negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a Tributos Estaduais com 

finalidade específica para participar de licitação junto a órgãos públicos, expedida pela 

Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de certidão 

negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a Tributos Municipais, 

expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;  

e) Prova de regularidade com o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), através de 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa;  

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - CRF, 

emitido pela Caixa Econômica Federal. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do art. 642-

A da Consolidação das Leis do trabalho. 

 
8.5.2.1 A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura de contrato, devendo, entretanto, apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente 
restrição, “ex vi” artigos 42 e 43 da LC 123/2006.  

 
8.5.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 
licitante, com data de expedição não excedente a 90 (trinta) dias anteriores à data de realização do 
certame, se outro prazo não for definido na própria certidão;  

 
8.5.4. Relativos à Qualificação Técnica: 
  
a) Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, emitido(s) exclusivamente em nome da 
licitante, comprovando a prestação de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta 
licitação, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em papel timbrado, 
contendo a identificação do signatário, o endereço e o telefone do atestador ou qualquer outra 
forma que possibilite o contato com a(s) empresa(s) declarante(s).  
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8.5.5. Os licitantes deverão apresentar ainda: 
 
8.5.5.1. DECLARAÇÃO expressa de inexistência de fato impeditivo de habilitação e de cumprimento 
do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 1988 e Lei nº. 9.854/99 
(trabalho do menor), assinada pelo representante legal, de com acordo com o modelo do anexo V; 
 
8.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
8.7. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, conforme disposto no § 6º, do art. 
43, Lei nº. 8.666/93, salvo por motivo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
 
8.8. Os documentos quando obtidos via Internet, somente terão validade após serem conferidos 
eletronicamente pelo Pregoeiro ou por sua Equipe de Apoio no ato de abertura do envelope dos 
documentos de habilitação, prevalecendo, quando divergentes em relação à data, aqueles 
constantes da conferência eletrônica, ficando assim, dispensados de autenticação; 
 
8.9. No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das 
certidões; a sessão será suspensa, e as licitantes serão informadas da data e horário do seu 
prosseguimento, ficando assim intimadas. 
 
9 - DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
 
9.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo do edital, será realizada a sessão pública de 
abertura do pregão, podendo o interessado, seu preposto, procurador ou representante legal 
proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 5; 
 
9.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, serão recebidos os envelopes contendo a Proposta 
de Preços – Envelope “A” e os Documentos de Habilitação – Envelope “B”, e os interessados 
apresentarão à equipe de apoio declaração dando ciência de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, conforme Modelo do Anexo III, e, se for o caso, a Declaração de Porte da Sociedade 
Empresária, conforme modelo do Anexo IV.  
 
9.3. A seguir, a equipe de apoio do pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as 
PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica pelo Pregoeiro e equipe; 
 
9.4. Não havendo tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentos de 
Habilitação" em uma única sessão, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos 
do Edital, ou, ainda, os trabalhos referentes à etapa competitiva de lances verbais, não puderem ser 
concluídas e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão 
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente; 
 
9.4.1. A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição, somente dar-se-á, em qualquer 
hipótese, após comunicação às licitantes presentes; 
 



                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
                                       ESTADO DO PARANÁ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Rua Veríssimo Marques, 699 – Centro – CEP: 83.005-410 – São José dos Pinhais – PR 

Telefone: (41) 3299-6500 – Fax: (41) 3299-6597 – E-mail: camara@pow.com.br 

 

12 

9.4.2. Todos os envelopes serão rubricados nas emendas, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, que, convidados, aceitarem fazê-lo, bem como as 
suas propostas, caso já tenham sido abertos os envelopes, ficando em poder do Pregoeiro e sob sua 
guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
10.1. O julgamento da licitação obedecerá ao critério do Menor Preço, que será apurado através da 
Menor valor global, sendo declarada vencedora a licitante classificada em primeiro lugar, desde 
que atendidas as exigências e especificações constantes deste Edital. 
 
10.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos 
neste Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
 
10.3. A etapa de classificação das propostas compreenderá a ordenação das propostas de preço de 
todas as licitantes; classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais; oferta de 
lances verbais das licitantes classificadas; classificação final das propostas; oportunidade para a ME 
ou EPP apresentar melhor preço, conforme o caso, e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada quanto ao objeto e valor.  
 
10.4. O Pregoeiro, à vista da documentação, informará às participantes e dará ciência a todos das 
eventuais licitantes enquadradas no porte de ME ou EPP, passíveis de utilização do tratamento 
diferenciado proporcionado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
10.5. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro classificará o autor da 
proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado proposta em valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 
 
10.5.1 - Para a classificação descrita no item 10.5, será considerado o valor global apresentado na 
proposta escrita.  
 
10.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos 
neste Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
 
10.7. Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas.  
 
10.8. Havendo duas ou mais propostas empatadas, deverá ser realizado sorteio, na própria sessão 
pública, para fins de ordenação das licitantes para os lances verbais. 
 
10.9. Em seguida, o Pregoeiro convidará individualmente os representantes das licitantes 
classificadas, de forma seqüencial, a partir da autora da proposta classificada em último lugar, a 
apresentar lances verbais, para obtenção de melhor preço, os quais deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, sempre em relação ao menor valor. 
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10.10. É vedada a OFERTA DE LANCE VISANDO AO EMPATE. 
 
10.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará 
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última 
proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva. 
 
10.12. Não se realizando mais lances verbais, o Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva 
e ordenará as propostas. Será examinada a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro 
lugar, quanto ao objeto e ao valor, decidindo-se motivadamente a respeito. 
 
10.13. Caso não se realize nenhum lance verbal, o Pregoeiro verificará a conformidade da proposta 
escrita de menor preço classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e ao valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
10.14. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências desta licitação, aquelas 
que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do artigo 48 da 
Lei nº. 8.666/93, e também aquelas que contiverem preços condicionados a prazos, descontos, 
vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, bem como preço ou vantagem 
baseada nas ofertas das demais licitantes.  
 
10.15. Nas situações previstas nos subitens 10.12, 10.13 e 10.18, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor.  
 
10.16. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.  
 
10.17. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte 
obedecerá ao disposto no subitem 8.5.2.1.  
 
10.17.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal para as ME ou EPP, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
proponente for declarada vencedora 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 certidões positivas com efeito de negativa.  
 
10.17.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
10.18. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital. 
 
10.19. Às licitantes enquadradas no porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP) serão assegurados os benefícios previstos nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006, como segue: 
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I - Como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada, 
quando apresentada por empresa de porte normal.  
 
II - Ocorrendo a situação de empate de que trata o inciso anterior, a ME ou EPP melhor classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  
 
III - Não ocorrendo apresentação de oferta pela primeira classificada ou não havendo a 
contratação, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
inciso I, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
 
IV - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem no 
intervalo estabelecido no inciso I anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. O Pregoeiro classificará as propostas nesta 
situação, conforme o sorteio, e dará oportunidade, ordenadamente, à apresentação de melhor 
proposta nos termos do mesmo inciso.  
 
10.19.1. A licitante beneficiada com os termos deste subitem, quando convocada para apresentar 
nova proposta, deverá fazê-lo verbalmente no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a 
divulgação da melhor oferta apresentada, sob pena de preclusão. A nova oferta será registrada em 
Ata.  
 
10.19.2. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial, classificada, 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
10.20. Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora. A adjudicação do item do objeto da licitação, na hipótese da inexistência de recursos, 
será feita pelo Pregoeiro. 
 
10.21. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo (s) 
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
 
10.22. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes no item 20 este Edital. 
 
10.23. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente fechados, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, a partir da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no 
prazo de 05 (cinco) dias. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
11.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
11.3. Acolhida a petição de impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Declarada a vencedora e ao final da sessão, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação das razões do recurso, contados da data de lavratura da ata, ficando as demais 
Licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos.  
 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante implicará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  
 
12.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  
 
12.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
12.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo 
em ata. 
 
12.5.1. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
12.6. Se não reconsiderar a sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado 
à Autoridade Superior, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento 
licitatório.  
 
12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Quando não houver recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante cuja proposta for 
considerada mais vantajosa à administração, por força do art. 4º, inc. XX, da Lei 10.520/2002.  
 
13.2. Constatada a regularidade do feito, a adequação do objeto licitado e, sobretudo, a vantagem 
das condições finais estipuladas, o Presidente da Câmara Municipal homologará a presente 
licitação.  
 
14 – DO CONTRATO 
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14.1. Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de 
contrato, devendo fazê-lo no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
convocação, salvo motivo justificado e devidamente aceito pela Administração, podendo solicitar a 
prorrogação do prazo, uma única vez, e por igual período, conforme estatui o § 1º, do art. 64 da Lei 
n° 8.666/93, sob pena de sujeitar-se às sanções legais previstas neste edital. 
 
14.2. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora obedecerá às condições estabelecidas na 
Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 
2.002. 
 
14.3. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado através de termo aditivo, até o 
limite de 48 (quarenta e oito) meses, por tratar-se de locação de equipamento, conforme faculta o 
art. 57, inciso IV, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. Se, em 60 
(sessenta) dias antes do término de sua vigência, houver manifestação expressa contrária à 
prorrogação, por qualquer das partes, o contrato não será renovado. 
 
14.4. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações. 
 
14.5. Se a vencedora recusar-se a prestar o objeto adjudicado, será convocada outra, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções penais cabíveis.  
 
14.6. Ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) dias da 
data da entrega das propostas, sem a convocação para a contratação, conforme disposto no artigo 
6º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
15 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
15.1. A transferência dos recursos necessários ao pagamento do objeto da licitação se dará 
mensalmente à contratada, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser entregue 
no endereço da contratante. 
 
15.1.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contados da data do recebimento da nota 
fiscal/fatura, após a conferência e atestado pelo setor responsável da Contratante e mediante 
comprovação, pela Contratada, de quitação relativa à Seguridade Social, através de Certidão 
Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e prova de quitação relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), através de certidão - CRF, emitida pela CEF. 
 
15.2. O pagamento será realizado em favor da contratada, através de boleto bancário ou de ordem 
bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isso, ficar explicitado o nome 
do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
 
15.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário; 
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15.4. Havendo atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATANTE, desde que 
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 
atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a 
variação “pro rata temporis” do IGPM/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente e, 
ainda, acrescido de multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia, sobre o valor atualizado, e demais 
cominações legais, independentemente de notificação.  
 
16 – DO REAJUSTE  
 
16.1. No caso de prorrogação contratual, os preços inicialmente contratados poderão ser 
reajustados, mediante negociação prévia entre as partes, observados os preços praticados no 
mercado e o transcurso do prazo mínimo de 12 meses da data de apresentação da proposta e 
tendo como limite máximo a variação do INPC/IBGE.  
 
17 - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
17.1. A licitante vencedora terá direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou 
previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 
obrigações pactuadas;  
 
17.2. A CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a 
revisão do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com 
conseqüências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela. 
 
17.2.1. A comprovação será feita por meio de apresentação de documentos comprobatórios de 
aumento de custos, tais como: acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, 
notas fiscais e informações de mercado, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento 
do pedido de revisão do contrato. 

 
17.2.2. Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos 
comparativos entre a data de formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do 
contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.  

 
17.2.3. A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão 
do contrato.  
 
17.3. Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada para 
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na quantidade e nas 
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado; 
 
17.4. As alterações decorrentes da revisão do contrato serão registradas através de Apostilamento 
ao Contrato, conforme § 8º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.  
 
19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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19.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão à conta de recursos 
consignados no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, constantes da seguintes 
dotações orçamentárias: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica / 
3.3.90.39.14.00  – Locação de bens móveis e outras de natureza intangível . 
 
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa da CONTRATADA nos prazos previstos no art. 87, §§ 2º e 3º da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações, aplicar as seguintes sanções:  

 

1. Advertência;  

2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o evento ou parcela do serviço em atraso, o que for  aplicável e 

devido na época do inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas no contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial. 

3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

4. Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

 a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante ressarcir ao contratante pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

 

20.2. As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente nos termos do art. 

87, da Lei nº. 8666/93 e alterações; do art. 7 da Lei nº 10.520/02 e do art.14 do Decreto Municipal 

nº 1.379/06. 

 
21 - DA RESCISÃO 
 
21.1. O Contrato poderá ser rescindido, excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no 
art. 78 da Lei n° 8.666/93 e por qualquer uma das formas do art. 79 da mesma Lei. 
 
21.2. Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato por 
culpa da CONTRATADA, esta não terá direito à espécie alguma de indenização, sujeitando-se às 
conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração.  
 
21.3. Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral a CONTRATADA será notificada, em 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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22.1. A critério da Câmara Municipal de São José dos Pinhais e mediante despacho fundamentado 
da autoridade competente, a presente licitação poderá ser transferida, revogada, no todo ou em 
parte, ter as quantidades de seu objeto diminuídas ou aumentadas, conforme disposto nos artigos 
49 e 65 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, sem que, por qualquer desses 
motivos, possam os licitantes reclamar direitos ou exigir indenizações. 
 
22.2. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas pela 
autoridade competente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. 
 
22.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover 
diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documentos ou informação que deveriam constar originalmente da proposta, em observância 
ao artigo 43, § 3º, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
 
22.4. A participação na presente licitação implica a concordância tácita, por parte da interessada, 
com todos os termos e condições do presente Edital. 
 
22.5. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Câmara Municipal de São José dos Pinhais não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
 
22.6. A licitante contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou 
supressões determinadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, até o limite 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma do art. 65, da 
Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada. 
 
22.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
22.8. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins 
de habilitação e classificação.  
 
22.9. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação.        
                                                                                                                            
22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente 
na Câmara Municipal/SJP e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente 
disposto em contrário. 
 
22.11. Caso a Administração constate equívocos, irregularidades ou omissões no presente Edital no 
curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas, efetuará, de ofício, as alterações 
necessárias, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido somente nos casos em que, 
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inquestionavelmente, a alteração afetar a formulação da proposta, de acordo com § 4º, do artigo 
21, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. .  
 
22.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520 de 17 de 
julho de 2002, e do Decreto Municipal nº. 1.379 de 1º de fevereiro de 2006, e da Lei nº. 8. 666 de 
21 de junho de 1993 e alterações. 
 
22.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente edital deverá ser enviado ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, pelo fax: (41) 3299-6527, ou por meio eletrônico via Internet, através 
do e-mail: compras@cmsjp.com.br, os quais serão respondidos da mesma forma aos respectivos 
questionadores. 

 
22.14. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, poderão ser processadas e julgadas no Fórum da Comarca de São José dos 
Pinhais/PR, com exclusão de qualquer outro.  

 
São José dos Pinhais/PR, 24 de outubro de 2013. 

 
 
    WALKIRIA MANSANO BORÇATO        GUILHERME CHEROBIM FILHO 
                              Pregoeira             Diretor Geral 
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ANEXO I 

 

PREGÃO Nº. 11/2013 – PROCESSO Nº. 468.2013 

 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

 

1 – DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 16 (dezesseis) 
veículos leves para a Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, de acordo com especificações 
constantes deste Termo de Referência/Projeto Básico.  
 
2 – DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A Diretoria Geral desta Câmara Municipal solicitou junto à Divisão de Transportes, 
levantamento de custos despendidos com a frota composta por 18 veículos, comparativamente ao 
custo de locação dos mesmos. Concluiu-se que a locação é mais vantajosa, dado a depreciação pelo 
tempo de uso dos veículos e a comprovação de sua inservibilidade e antieconomicidade, conforme 
demonstrado no Parecer sobre Estudo Técnico – Frota Própria x Terceirização da Frota, elaborado 
pela Divisão de Transportes. Atualmente a Câmara já faz uso de 8 veículos locados. O presente 
processo tem por objeto a locação de 16 veículos (em substituição aos 18 já mencionados, os quais 
serão baixados do patrimônio, com base nos estudos efetuados). Esta solicitação veio de encontro à 
nova maneira de gerir a frota na Administração pública, tendo como base o próprio município de 
São José dos Pinhais que terceirizou sua frota gerando economia aos cofres municipais. 
    É razoável admitir tal decisão, uma vez que a alienação dos bens que se pretende baixar 
também geram custos ao erário, e ainda tendo vistas ao aproveitamento máximo das condições de 
uso ainda proporcionáveis por estes veículos. 
    Contudo, é sabido que a locação de veículos automotores é uma realidade na modernização da 
gestão pública. A lista de custos gerados pelos gastos com manutenção preventiva e corretiva é 
extensa, e dentre eles podemos listar: mecânica, funilaria, lanternagem, elétrica, eletrônica, 
suspensões e amortecedores, guincho, seguro e outros cuidados. O gasto administrativo e o tempo 
aplicado na gestão da frota também pesam na balança. Só no ano de 2012, foram instaurados neste 
legislativo 6 processos de Sindicância para apurar fatos relacionados à acidentes de trânsito com 
sinistros, sendo que muitos deles, independente de incorrer em culpa, o dano não foi assumido 
pelo causador, gerando custos que mais tarde poderão ou não, ser restituídos através de processo 
aberto pela Procuradoria do Município, o que também gerará custos a administração municipal. 
Podemos citar ainda dentre os custos administrativos gerados a abertura de processos de licitação 
e gestão dos contratos, o acompanhamento individualizado das condições de uso e segurança do 
veículo, o contato com a seguradora em caso de sinistro, o tempo dos veículos parados aguardando 
manutenção, os processos administrativos para pagamento das despesas por eles gerados, 
compilação e análise dos dados dos custos, dentre outros. 
    Optando pela locação de sua frota, a administração terá mais tempo para dedicar-se a sua 
função precípua, que não é outra se não legislar em favor da sociedade, entre outros benefícios, 
quais sejam o menor custo de gestão da frota, extinção da necessidade de processos licitatórios 
envolvendo manutenção de veículos, seguros, óleos lubrificantes e filtros etc., disponibilização de 
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carro reserva dos veículos em manutenção, substituição imediata de veículos sinistrados além da 
renovação periódica da frota. 

Com as novas exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, além dos controles 
gerenciais já implementados pelo Legislativo, a demanda de tempo tem aumentado 
significativamente. A terceirização reduziria parte do volume de trabalho dos servidores envolvidos 
na gestão da frota, no processo licitatório e no financeiro em função da simplificação do processo. 
Também reduziríamos os custos com publicações e demais gastos administrativos que envolvem a 
licitação. 
 
3 – DO FUNDAMENTO LEGAL  
 
3.1 – O procedimento licitatório será realizado de acordo com as disposições da Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (LC 
123/2006); Decreto Municipal nº. 1.379, de 01 de fevereiro de 2006; subsidiariamente, pela Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e demais normas que regem a 
matéria. 
 
4 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos num prazo máximo de 10 dias após a 
assinatura do contrato.  
 
4.1.1. Para fins de cumprimento do prazo disposto acima, a licitante vencedora poderá 
disponibilizar PROVISORIAMENTE, por um período máximo de 70 dias, veículos com características 
mínimas semelhantes às descritas abaixo, desde que fabricados a partir de 2011, em perfeitas 
condições de uso e em bom estado de conservação. 
 
4.2. A CONTRATADA deverá prover TODA E QUALQUER MANUTENÇÃO, preventiva ou corretiva, no 
veículo e seus acessórios durante o período de execução contratual, incluindo troca de pneus que 
venham a ser inutilizados por perfuração, troca de palhetas, etc. 
 
4.3. Os veículos deverão ter as seguintes características: 
 

 Veículo tipo Sedan, zero quilômetro, na cor branca, com quatro portas laterais, travas e vidros 
elétricos, sistema de som com cd player e rádio AM/FM, bicombustível, motorização 
mínima de 70 cv, modelo ano 2014. 

 
4.3.1. Os veículos poderão conter adesivo de sinalização visual, o qual será fornecido pela Câmara e 
não acarretará qualquer custo posterior se porventura for retirado. 
 
4.4. Os veículos percorrerão a distância máxima de 36.000 km durante 12 meses. Este percurso 
acontecerá, quase na sua totalidade, na região Metropolitana de Curitiba. 
 
4.5. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todas as despesas inerentes aos veículos 
locados, despesas essas decorrentes de revisões, manutenções, reparos, licenciamentos, seguros, 
bem como outras que resultem ou incidam direta ou indiretamente na execução do contrato, tais 
como encargos fiscais e comerciais, excetuando-se dessas os abastecimentos e as multas por 
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infração de trânsito cometida durante o período em que os veículos estiverem sob a 
responsabilidade desta Casa Legislativa.  
 
4.6. No caso de paralisação do veículo, por defeito, manutenção ou por se encontrar fora de 
condições de uso, deverá ser disponibilizado outro veículo, com as mesmas especificações, ou 
efetuar o reparo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação, efetuada 
pela Câmara, por qualquer meio. 
 
4.7. A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da entrega dos veículos, as cópias autenticadas dos 
documentos de propriedade, bem como as Apólices de Seguro Total de cada um deles.  
 

4.8. No caso de acidentes automobilísticos, incidentes, sinistros de um modo geral, roubos, furtos, 
ou qualquer outra ocorrência que venha causar danos ao veículo locado, por culpa ou não da 
CONTRATANTE, ou de seus prepostos, a CONTRATANTE se limitará a providenciar a devida 
comunicação para elaboração do BO – Boletim de Ocorrência, quando for o caso. A remoção, 
despesas com guinchos, franquias de seguro, se for o caso, e outras despesas relativas aos veículos 
sinistrados serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
4.9. Caso ocorra a renovação do contrato, os veículos utilizados deverão ser substituídos por outros 
zero quilômetro, respeitando-se todas as condições supracitadas. 
 
5 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1. A execução do contrato de acordo com o que preceitua o Art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8666/93 

e alterações, será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 

especialmente designado para esse fim, observado o que segue: 

 

a) O representante designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do objeto contratual; 

b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

c) A existência da fiscalização da Câmara Municipal/SJP de modo algum diminui ou altera a 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA na execução do contrato;  

d) A Câmara Municipal poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
LICITANTE VENCEDORA que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos 
incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

 
6 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
6.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado através de termo aditivo, até o 
limite de 48 (quarenta e oito) meses, por tratar-se de locação de equipamento, conforme faculta o 
art. 57, inciso IV, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. Se, em 60 
(sessenta) dias antes do término de sua vigência, houver manifestação expressa contrária à 
prorrogação, por qualquer das partes, o contrato não será renovado. 
 
7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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7.1. Além das obrigações estipuladas neste Termo de Referência/Projeto Básico, constituem, ainda, 
obrigações da Contratada:  
 
7.1.1. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
 
7.1.2. Cumprir durante a vigência deste contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e 
municipais vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa;  
 
7.1.3. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, de acordo com o art. 70, da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações; 

 
7.1.4. Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;  

 
7.1.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto desta licitação, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;  
 
7.1.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras 
que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho das atividades referentes à 
execução do objeto do contrato, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 
 
7.1.7. Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos, que incidam ou venham a incidir 
sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, portanto, qualquer 
obrigação à CONTRATANTE com relação aos mesmos. A CONTRATADA responderá por qualquer 
recolhimento tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da 
execução do objeto contratual.  
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. Além das obrigações estipuladas neste Termo de Referência/Projeto Básico, constituem, ainda, 
obrigações da Contratante:  
 
8.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive 
permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, quando 
relacionado à execução do contrato.  
 
8.1.2. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 
contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela; 
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8.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma estabelecidos em 
contrato; 
 
8.1.4. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 
 
8.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA.  
 
8.1.6. Rejeitar, ainda, qualquer nota fiscal/fatura que esteja em desacordo com o previsto neste 
instrumento contratual.  
 
9 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1. A transferência dos recursos necessários ao pagamento do objeto da licitação se dará 
mensalmente à contratada, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser entregue 
no endereço da contratante. 
 
9.1.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contados da data do recebimento da nota 
fiscal/fatura, após a conferência e atestado pelo setor responsável da Contratante e mediante 
comprovação, pela Contratada, de quitação relativa à Seguridade Social, através de Certidão 
Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e prova de quitação relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), através de certidão - CRF, emitida pela CEF;  
 
9.2. O pagamento será realizado em favor da contratada, através de boleto bancário ou de ordem 
bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isso, ficar explicitado o nome 
do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
 
9.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário; 
 
9.4. Havendo atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATANTE, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 
atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a 
variação “pro rata temporis” do IGPM/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente e, 
ainda, acrescido de multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia, sobre o valor atualizado, e demais 
cominações legais, independentemente de notificação.  
 
10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão à conta de recursos 
consignados no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, constantes das seguintes 
dotações orçamentárias: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica / 
3.3.90.39.14.00  – Locação de bens móveis e outras de natureza intangível. 
 
11 – DOS VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PARA CONTRATAÇÃO 
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11.1. A Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, com base na pesquisa realizada durante a 
fase interna do procedimento licitatório, fixa como critério de aceitabilidade da proposta de preço a 
ser apresentada pelas licitantes, os valores máximos da contratação, conforme discriminado no 
quadro abaixo, ficando a licitante ciente de que a proposta de preços apresentada com valores 
superiores aos aqui estabelecidos, acarretará sua desclassificação. 
 

Item Objeto Quantidade  
Valor 

unitário 
Mensal  

Valor 
unitário 

anual 

Valor total 
anual 

Valor global 
(período de 24 

meses) 

1 

Veículo tipo Sedan, zero quilômetro, 
na cor branca, com quatro portas 
laterais, travas e vidros elétricos, 

sistema de som com cd player e rádio 
AM/FM, bicombustível, motorização 
mínima de 70 cv, modelo ano 2014. 

16 1.362,30 16.347,60 261.561,30 523.123,20 

 
11.1.2. Valor unitário mensal: R$ 1.362,30 (mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos). 
 
11.1.3. Valor unitário anual: R$ 16.347,60 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e sete reais e 
sessenta centavos). 
 
11.1.4. Valor total anual: R$ 261.561,30 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e 
um reais e trinta centavos). 
 
12 – DO VALOR GLOBAL ESTIMADO  
 
12.1. O valor global máximo estimado durante o período de contratação (24 meses) é de R$ 
523.123,20 (quinhentos e vinte e três mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos) e, no caso de 
prorrogação do contrato para os exercícios seguintes, até o limite de 60 (sessenta) meses, é de R$ 
1.307.806,50 (um milhão, trezentos e sete mil, oitocentos e seis reais e cinquenta centavos).  
 
12.1.1. O valor global estimado não poderá, em hipótese alguma, ser exigido e nem considerado 
como pagamento mínimo, podendo ocorrer dispêndio inferior a este valor durante a vigência do 
contrato.  
 
13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa da CONTRATADA nos prazos previstos no art. 87, §§ 2º e 3º da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações, aplicar as seguintes sanções:  

 

1. Advertência;  

2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o evento ou parcela do serviço em atraso, o que for  aplicável e 

devido na época do inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas no contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial. 
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3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

4. Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

 a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante ressarcir ao contratante pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

 

 

13.2. As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente nos termos do art. 

87, da Lei nº. 8666/93 e alterações; do art. 7 da Lei nº 10.520/02 e do art.14 do Decreto Municipal 

nº 1.379/06. 

  
 
 
São Jose dos Pinhais/PR, 24 de outubro de 2013. 
 
 
 
 
 
 
          Walkiria Mansano Borçato         Guilherme Cherobim Filho 
                          Divisão de Compras e Materiais                            Diretor Geral 
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ANEXO II 
 

PREGÃO Nº. 11/2013 – PROCESSO Nº. 468.2013 

 

 
MODELO 

(em papel timbrado/identificado da empresa) 
 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

Através do presente termo, credenciamos o (a) Sr. (a) ............, portador (a) da Cédula de 
Identidade R.G. nº. .............. e CPF sob nº. ..................., a participar da licitação instaurada pela 
Câmara Municipal de São José dos Pinhais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 11/2013, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa ........(razão social e CNPJ)..............., bem como formular propostas, lances verbais e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

 
 

 
Local e data. 

 
 
 

___________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
 
- Apresentar com firma reconhecida e em separado dos envelopes de proposta e documentação.  
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ANEXO III 
 

PREGÃO Nº. 11/2013 – PROCESSO Nº. 468.2013 

 
MODELO 

(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 

A empresa_______ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº. ______________, sediada 
________ (endereço completo), DECLARA, para os devidos fins e sob os ditames da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº. 10.520, de 17 
de julho de 2002. 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 

 - Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO IV 

 
PREGÃO Nº. 11/2013 – PROCESSO Nº. 468.2013 

 
MODELO 

(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
 

DECLARAÇÃO DE PORTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
 
 
 

 
A empresa ______(razão social), CNPJ nº _______________, sediada _________________, 

por intermédio de seu representante legal, Sr.  (a) 
_______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
___________________ e do CPF nº. __________________, abaixo assinado, para fins de 
participação no certame licitatório supracitado, declara expressamente, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei que ESTÁ ENQUADRADA como _________ 
(microempresa ou empresa de pequeno porte), conforme definido no Capítulo II da Lei 
Complementar nº. 123, de 14/12/2006, podendo, para tanto, usufruir do tratamento diferenciado e 
favorecido em licitações conforme Capítulo V – “Do Acesso aos Mercados”, daquele corpo 
normativo, na forma prevista no respectivo Edital.  
 
 
 

Local e data 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 

 
OBSERVAÇÕES:  
 

 - Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos 
envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação;  

 - Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos 
da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;  

 - A não apresentação desta Declaração será interpretada como o não enquadramento da licitante como ME 
ou EPP e as implicações da LC nº. 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento 
diferenciado.  
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ANEXO V 
 

PREGÃO Nº. 11/2013 – PROCESSO Nº. 468.2013 

 

MODELO 

(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO 
RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 

A empresa _______ (razão social), inscrita no CNPJ/MF sob n°. _____, sediada 
______(endereço completo), DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório - Pregão Presencial nº. 
11/2013, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.  

 
DECLARA, também, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: (   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 
 
 

Local e data 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.   
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO VI 
 

PREGÃO Nº. 11/2013 – PROCESSO Nº. 468.2013 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº. ____/2013. 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS E A EMPRESA..... 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 78.173.648/0001-57, com sede na Rua Veríssimo Marques, nº. 699, 
Centro, São José dos Pinhais/PR, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Sylvio 
Monteiro Neto, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da CI/RG nº. 
....SSP/PR e do CPF/MF nº. ...., neste ato denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a 
empresa........., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ....., com sede na Rua 
........, neste ato representada por seu ......, Senhor (a) ....., (nacionalidade), (estado civil), residente e 
domiciliado em ....../..., portador da CI/RG nº. ... SSP/UF e do CPF/MF nº. ...., doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, decorrente do 
Pregão Presencial nº. 11/2013, constante do Processo Administrativo nº. 468.2013, nos termos da 
Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº. 1.379, de 1º de fevereiro de 2006, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e demais 
normas que regem a matéria, mediante as Cláusulas e condições a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Constitui o objeto deste contrato a prestação de serviços de locação de 16 (dezesseis) 
veículos leves para a Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, nas condições, valores e 
quantidades abaixo estabelecidos: 

 

Item Objeto Quantidade  
Valor 

unitário 
Mensal  

Valor unitário 
anual 

Valor total 
anual 

Valor global 
(período de 24 

meses) 

1 

Veículo tipo Sedan, zero quilômetro, 
na cor branca, com quatro portas 
laterais, travas e vidros elétricos, 

sistema de som com cd player e rádio 
AM/FM, bicombustível, motorização 
mínima de 70 cv, modelo ano 2014. 

16     

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
2.1. O presente Contrato vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, 
cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 
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a) Processo Administrativo nº. 468.2013; 
b) Edital do Pregão Presencial nº. 11/2013 e seus anexos; 
c) Proposta Comercial da Contratada, datada de ...../...../2013.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
3.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado através de termo aditivo, até o 
limite de 48 (quarenta e oito) meses, por tratar-se de locação de equipamento, conforme faculta o 
art. 57, inciso IV, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. Se, em 60 
(sessenta) dias antes do término de sua vigência, houver manifestação expressa contrária à 
prorrogação, por qualquer das partes, o contrato não será renovado. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
4.1. Além das obrigações estipuladas no instrumento convocatório da licitação, Anexo I – Termo de 
Referência/Projeto Básico, constituem, ainda, obrigações da Contratada:  
 
4.1.1. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
 
4.1.2. Cumprir durante a vigência deste contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e 
municipais vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa;  
 
4.1.3. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, de acordo com o art. 70, da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações; 

 
4.1.4. Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;  

 
4.1.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto desta licitação, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;  
 
4.1.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras 
que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho das atividades referentes à 
execução do objeto do contrato, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 
 
4.1.7. Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos, que incidam ou venham a incidir 
sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, portanto, qualquer 
obrigação à CONTRATANTE com relação aos mesmos. A CONTRATADA responderá por qualquer 
recolhimento tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da 
execução do objeto contratual.  
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1. Além das obrigações estipuladas no instrumento convocatório da licitação, Anexo I – Termo de 
Referência/Projeto Básico, constituem, ainda, obrigações da Contratante:  
 
5.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive 
permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, quando 
relacionado à execução do contrato.  
 
5.1.2. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 
contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela; 
 
5.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma estabelecidos em 
contrato; 
 
5.1.4. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 
 
5.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA.  
 
5.1.6. Rejeitar, ainda, qualquer nota fiscal/fatura que esteja em desacordo com o previsto neste 
instrumento contratual.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR ESTIMADO  
 
6.1. O valor global estimado para o período da contratação é de R$ ____ (__________) e, no caso 
de prorrogação do contrato para os exercícios seguintes, até o limite de 48 meses, é de R$ _______ 
(_____________). 
 
6.2. O valor total estimado não poderá, em hipótese alguma, ser exigido e nem considerado como 
pagamento mínimo, podendo ocorrer dispêndio inferior a este valor durante a vigência do contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1. A transferência dos recursos necessários ao pagamento do objeto da licitação se dará 
mensalmente à CONTRATADA, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser 
entregue no endereço da CONTRATANTE. 
 
7.1.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contados da data do recebimento da nota 
fiscal/fatura, após a conferência e atestado pelo setor responsável da CONTRATANTE e mediante 
comprovação, pela CONTRATADA, de quitação relativa à Seguridade Social, através de Certidão 
Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS e prova de quitação relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), através de certidão - CRF, emitida pela CEF;  
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7.2. O pagamento será realizado em favor da CONTRATADA, através de boleto bancário ou de 
ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isso, ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetuado o 
crédito. 
 
7.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário; 
 
7.4. Havendo atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATANTE, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 
atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a 
variação “pro rata temporis” do IGPM/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente e, 
ainda, acrescido de multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia, sobre o valor atualizado, e demais 
cominações legais, independentemente de notificação.  
  

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 
 
8.1. No caso de prorrogação contratual, os preços inicialmente contratados poderão ser 
reajustados, mediante negociação prévia entre as partes, observados os preços praticados no 
mercado e o transcurso do prazo mínimo de 12 meses da data de apresentação da proposta e 
tendo como limite máximo a variação do INPC/IBGE.  
 
CLÁUSULA NONA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
9.1. A CONTRATADA terá direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à 
revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém com 
conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas;  
 
9.2. A CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a 
revisão do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com 
conseqüências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela. 
 
9.2.1. A comprovação será feita por meio de apresentação de documentos comprobatórios de 
aumento de custos, tais como: acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, 
notas fiscais e informações de mercado, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento 
do pedido de revisão do contrato. 

 
9.2.2. Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativos 
entre a data de formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, 
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.  

 
9.2.3. A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão 
do contrato.  
9.3. Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada para 
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na quantidade e nas 
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado; 
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9.4. As alterações decorrentes da revisão do contrato serão registradas através de Apostilamento 
ao Contrato, conforme § 8º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
10.1. As despesas decorrentes do presente contratação correrão à conta de recursos consignados 
no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, constantes da seguinte dotação 
orçamentária: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica / 3.3.90.39.14.00  – 
Locação de bens móveis e outras de natureza intangível. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa da CONTRATADA nos prazos previstos no art. 87, §§ 2º e 3º da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações, aplicar as seguintes sanções:  

 

1. Advertência;  

2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o evento ou parcela do serviço em atraso, o que for  aplicável e 

devido na época do inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas no contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial. 

3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

4. Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

 a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante ressarcir ao contratante pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

 

11.2. As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente nos termos do art. 

87, da Lei nº. 8666/93 e alterações; do art. 7 da Lei nº 10.520/02 e do art.14 do Decreto Municipal 

nº 1.379/06. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
12.1. A execução do contrato, de acordo com o que preceitua o Art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 

8666/93 e alterações, será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 

especialmente designado para esse fim, com o respectivo ato de nomeação anexo ao presente 

contrato, observado o que segue: 

a) O representante designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços; 
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b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
c) A existência da fiscalização da Câmara Municipal/SJP de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados; 
d) A Câmara Municipal poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
LICITANTE VENCEDORA que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos 
incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
13.1. O Contrato poderá ser rescindido, excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no 
art. 78 da Lei n° 8.666/93 e por qualquer uma das formas do art. 79 da mesma Lei. 
 
13.2. Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato por 
culpa da CONTRATADA, esta não terá direito à espécie alguma de indenização, sujeitando-se às 
conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração.  
 
13.3. Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral a CONTRATADA será notificada, em 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
14.1. As alterações que porventura possam ocorrer deverão atender ao disposto no art. 65 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
15.1. O extrato do presente Contrato será publicado no órgão de imprensa oficial do Município de 
São José dos Pinhais, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Pinhais para dirimir as questões decorrentes 
deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem de 
acordo, assinam em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também 
o assinam, para que se produzam os efeitos legais.   
    
São José dos Pinhais, ____ 2013. 
 
 
P/ CONTRATANTE                P/ CONTRATADA: 
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ANEXO VII 

PREGÃO Nº. 11/2013 – PROCESSO Nº. 468.2013 
 
 

MODELO DE PROPOSTA  
(emitir em papel que identifique a licitante) 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social:  

CNPJ/MF: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

Fone:                                         Fax: e-mail:  

Dados Bancários 

Nome do Banco Código Agência Nº. da Conta 

    

 
1. Prestação de serviços de locação de 16 (dezesseis) veículos leves para a Câmara Municipal de 

São José dos Pinhais/PR, nas condições, valores e quantidades abaixo estabelecidos: 
 

Item Objeto Quantidade  
Valor 

unitário 
Mensal  

Valor unitário 
anual 

Valor total 
anual 

Valor global 
(período de 24 

meses) 

1 

Veículo tipo Sedan, zero quilômetro, 
na cor branca, com quatro portas 
laterais, travas e vidros elétricos, 
sistema de som com cd player e 

rádio AM/FM, bicombustível, 
motorização mínima de 70 cv, 

modelo ano 2014. 

16     

 

1.1. Valor unitário mensal: R$ ___________ (____________________________). 
 
1.2. Valor unitário anual: R$ ___________ (____________________________). 
 
1.3. Valor total anual: R$ ___________ (____________________________). 
 
1.4. Valor global (período de 24 meses): R$ ___________ (____________________________). 
 

2. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências do Edital e seus 
Anexos. 
 

3. Declaramos que os valores apresentados englobam, além do lucro, todos os custos operacionais 
da atividade, incluindo fretes, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras 
despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e 
necessários ao cumprimento integral do objeto da licitação, sem que caiba ao proponente 
direito de reivindicar custos adicionais. 
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4. O prazo de validade da proposta: ..................... (mínimo de 60 dias).  

 
5. Dados da Pessoa responsável pela assinatura do contrato: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade / Estado Civil  

Profissão  

Endereço / CEP  

RG/UF e CPF/MF  

Fone/Fax – E-mail  

 
 
Local e data. 
 
 
_____________________________________________ 
     Assinatura do Representante Legal da Empresa 
     Nome: 
     RG e CPF:            
 

 

 


