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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 

  
Processo Administrativo nº.  346.2017 

 
 

Senhor Licitante, 
 
 Solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital abaixo, remetendo-o a esta Câmara 
Municipal, por meio do e-mail everaldo.souza@cmsjp.pr.gov.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, 31 de outubro de 2017 
 

Everaldo Ferreira de Souza 
Pregoeiro 

 
 

 
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL  

 
Razão Social: ______________________________________________________________________ 
 
CNPJ: ____________________________________________________________________________ 
 
Endereço: _________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________  Estado: _______  Telefone: ________  Fax: _____________CEP:_________ 
 
Pessoa para contato: ________________________________________________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________________________________   
 
Recebemos cópias do Edital acima descrito referente à licitação do Pregão nº. 08/2017. 
 
            Local: _________________________ , _____ de _______________ de 2017. 
 
                                                                            
 
                                                                           ________________________ 
                                                                                   Assinatura / carimbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:everaldo.souza@cmsjp.pr.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/2017 

Processo Administrativo nº. 346.2017 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura 

aquisição de materiais de consumo e materiais e equipamentos de informática, para a Câmara 

Municipal de São José dos Pinhais, de acordo com especificações constantes do Termo de 

Referência. 

 

 

Í N D I C E 

ITEM ASSUNTO         

                                                                            

1. DO OBJETO 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE PORTE (LC 123/2006). 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A”  

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

8. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13. DA CONTRATAÇÃO 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21. DA RESCISÃO 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.  

ANEXOS: 

ANEXO I - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO;  

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;  

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PORTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA;  

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO E DO TRABALHO DO MENOR;  

ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  

ANEXO VI -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇS. 

ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA; 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2017 

  
Processo Administrativo nº. 346.2017 

 

 

TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Preço unitário por Item 

DATA:   17 de novembro de 2017. 

HORÁRIO:  9h (nove horas)  

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 unitário por item, para a registro de preços de materiais 

de consumo e materiais e equipamentos de informática, 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), alterada pela LC 147/2014; Decreto Municipal nº. 1.379, 

de 1º de fevereiro de 2006, Decreto Municipal nº. 926, de 27 de outubro de 2004, Lei Municipal nº. 2552, 

de 24 de abril de 2015 e 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. 373, de 27 de setembro de 2017, publicada no jornal Correio Paranaense, edição nº. 4059 de 

28 de setembro de 2017. 

 

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 obtidos através do site da Câmara Municipal, 

www.cmsjp.pr.gov.br no link Aviso de Licitação, ou solicitados através do telefone (41) 3299-6527, ou e-

mail everaldo.souza@cmsjp.pr.gov.br  

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de 

materiais de consumo e materiais e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de São José 

dos Pinhais, de acordo com especificações constantes do Anexo VII – Termo de Referência. 

 

1.2. O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma 
da minuta constante do ANEXO V e nas condições previstas neste Edital, com prazo de vigência de 12 
(doze) meses, contado a partir da data da publicação de seu extrato no órgão de Imprensa Oficial do 
Município.  
 

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de São José dos Pinhais a firmar 
as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição de 
um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, 
nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 
 

http://www.cmsjp.pr.gov.br/
mailto:everaldo.souza@cmsjp.pr.gov.br
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1.4. O quantitativo constante do Anexo VII apresenta-se como mero referencial, visando permitir a licitante 
avaliar a compatibilidade entre a sua capacidade técnico-operacional para o fornecimento e futuras 
contratações pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais.  
 

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.  

 

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. 

 

2.2.1. Em observância ao art. 48 da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº. 
147 de 07 de agosto de 2014, considerando os valores máximos por item estabelecidos para a presente 
licitação, o processo licitatório será destinado à ampla concorrência para o lote 1 e exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte para o lote 2, conforme segue: 
 
LOTE 1: AMPLA CONCORRÊNCIA. 
 

a) O item 1 (único) do Lote 1 é destinado à livre concorrência, por tratar-se de objeto de natureza 
divisível com valor superior a R$ 80.000,00, referente a cota de 75% ou mais. 

 
LOTE 2: EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 
 

a) Os itens 01 a 48, e os itens 50 a 83 do lote 2 desta licitação são destinados exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, por tratarem-se de itens com valor 
inferior a R$ 80.000,00. 
 

b) O item 49 é destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, por tratar-se de objeto de natureza divisível, referente a cota de até 25%. 
 

c) Conforme o Decreto Federal nº 8.538/2015, art. 8º, § 1º, § 2º e § 3º, não há impedimento quanto à 
contratação das microempresas ou empresas de pequeno porte na totalidade do objeto; não 
havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota 
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 
primeiro colocado da cota principal; e ainda, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a 
cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

 

2.3. A observância das vedações descritas no item anterior é de inteira responsabilidade da licitante que, 

pelo descumprimento, estará sujeita às penalidades cabíveis.  

 

2.4. 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.  



 

                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
                                        ESTADO DO PARANÁ 

 
 

__________________________________________________________________ 
Rua Veríssimo Marques, nº. 699 - CEP 83005-410 – São José dos Pinhais – PR 

CNPJ: 78.173.648/0001-57 – I.E: Isento - Fone: (41) 3299-6500 - Fax: (41) 3299-6597 – www.cmsjp.com.br 

 

 

5 

2.5. A definição de microempresa e empresa de pequeno porte e vedações encontra-se no Capítulo II do 

mesmo diploma legal, artigos 3º e seguintes.  

 

3. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

E DA DECLARAÇÃO DE PORTE (LC 123/2006). 

 

3.1. As licitantes interessadas em participar do certame deverão apresentar declaração de que cumprem 

os requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo III, e Declaração de Porte da Sociedade 

Empresária, sendo esta última para fins de participação no presente certame na condição de Micro 

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo do Anexo V.  

 

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

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

Permanente de Licitação.  

 

3.3. A falta da apresentação da Declaração de Porte da Sociedade Empresária será interpretada como o 

não enquadramento da licitante como ME ou EPP ou a opção pela não utilização do direito de tratamento 

diferenciado.  
 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. 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, enfim, a praticar todos os demais atos inerentes ao presente 

certame em seu nome. 

 

4.2. 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 4.3. 

 

4.3. 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. 

 

4.4. 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. 

 

4.5. 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. 

 

4.6. 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. 
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4.7. Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante. 

 

4.8. O pregoeiro poderá aceitar, a seu critério, credenciamentos até o momento em que houver o ato 

declaratório de abertura da etapa de lances; 

 

4.9. Caso haja mais de um representante por licitante, somente aquele que estiver devidamente 

credenciado será o interlocutor oficial, o qual dará palavra definitiva em nome da licitante. 

 

4.10. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou 

inabilitação da licitante. Neste caso, terá 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. 

 

4.11. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao processo 

administrativo. 

 

4.12. Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração ou instrumento hábil não 

contenha autorização expressa para este fim. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. 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. 
 
5.1.1 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. 08/2017 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

DATA DA ABERTURA: 17/11/2017 

HORÁRIO: 9h. 

 

b) ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2017 

DATA DA ABERTURA: 17/11/2017 

HORÁRIO: 9h. 

 

5.2. A ausência dos dizeres, na parte externa do envelope, não constituirá motivo para desclassificação da 

licitante que poderá inserir as informações faltantes. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. 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 II deste 
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Edital, bem como a Declaração do Anexo III, 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.  

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE “A” 

 

6.1. 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 VI, 

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).  

 

6.2. Na proposta de preços deverão constar: 

 

6.2.1. Razão Social da licitante, endereço completo, telefone, 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); 

 

6.2.2. Nome do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços, devidamente qualificado 

(número da carteira de identidade, número do CPF, estado civil, profissão, cargo na empresa e domicílio); 

 

6.2.3. A descrição do objeto, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – 
Anexo VII deste Edital, e conforme o caso, do modelo/referência, tipo, peso ou medida.  
 

6.2.4. A marca e o modelo do produto, o preço unitário e total cotados por item, expresso em moeda 

corrente nacional (Real), sem previsão inflacionária, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 

apurados à data de sua apresentação, conforme modelo constante do Anexo VI. 

 

6.2.4.1. Em caso de divergência entre os valores apresentados, será considerado o unitário sobre o total. 

 

6.2.5. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data da sua apresentação. 

 

6.2.5.1. 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; 

 

6.2.6. O prazo de entrega dos produtos, o qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, a 

contar do envio da Nota de Empenho.  

 

6.2.7. DECLARAÇÃO de que está de pleno acordo com todas as condições e exigências do presente 

Edital e seus anexos.  

 

6.2.8. 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, incidentes e necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de 

reivindicar custos adicionais. 

 

6.3. 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. 
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6.4. 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. 

 

6.5. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado, observado o valor 

máximo admissível, de acordo com o constante do Anexo VII, (Termo de Referência), sob pena de 

desclassificação da proposta. 

 

6.6. O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos 

preços propostos. 

 

6.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

6.8. A licitante poderá apresentar proposta para os itens que forem de seu interesse. 

 

6.8.1. Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às constantes no Anexo VII – Termo de 

Referência. 

 

6.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

 

6.9.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da 

Legislação aplicável; 

 

6.9.2. Que sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 

 

6.9.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às disposições deste Edital. 

 

6.10. A simples participação neste certame implica em: 

 

6.10.1. 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; 

 

6.10.2. 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; 

 

6.10.3. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os produtos objeto desta licitação, em total 

conformidade com as especificações do Edital e seus anexos; 

 

6.11. A fim de garantir mais agilidade à fase de lances deste Pregão, as empresas poderão apresentar 

suas PROPOSTA EM ARQUIVO ELETRÔNICO, conforme as diretrizes a seguir: 

 

6.11.1. Os licitantes poderão preencher sua proposta no arquivo eletrônico que será disponibilizado no site 
da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, no link http://www.cmsjp.pr.gov.br/aviso-de-licitacao/ e 
apresentá-la no dia do certame, em conjunto com o Envelope A, por meio de CD ou Pen Drive; 
 
6.11.1.1. O licitante deverá executar os seguintes passos: 
- salvar o arquivo compactado (.rar e/ou .zip);  
- descompactá-lo, ou seja, clicar com o botão direito do mouse apenas uma vez e ir na opção: „extrair 
Aqui‟, assim o arquivo vai gerar pasta com a identificação da licitação (Modalidade\Número\Ano);  

http://www.cmsjp.pr.gov.br/aviso-de-licitacao/
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- abrir a pasta que foi gerada com a identificação da licitação;  
- abrir o arquivo Proposta.exe e preencher a proposta com todos os dados da empresa e salvar. Pode usar 
o ícone da impressora para solicitar sua impressão, carimbar e assinar;  
- gravar em mídia (CD ou Pen Drive) toda a pasta, renomeando para o nome da empresa (com os arquivos 
Comercial.xml e Proposta.exe), enviar dentro do mesmo envelope da proposta escrita e assinada 
(Envelope 01 – Proposta de Preços);  
- o arquivo Comercial.xml não é executável, apenas usado para importar os valores, portanto, por favor, 
não deve tentar abri-lo; 
 
6.11.2. Para preenchimento do arquivo eletrônico, caso necessário, a licitante poderá solicitar maiores 
instruções junto à Divisão de Compras e Materiais (41) 3299-6527;  
 
6.11.3. Em caso de divergência entre os valores apresentados na proposta escrita e no arquivo eletrônico, 
prevalecerá o preço apresentado na proposta escrita;  
 
6.11.4. Na proposta eletrônica, alguns itens poderão conter descrição resumida, portanto, deve ficar claro 

que os produtos cotados pelas licitantes atendem plenamente ao solicitado no descritivo do Anexo VII do 

edital e, caso não atendam, será passível de desclassificação; 

 

6.11.5. Em hipótese alguma a proposta eletrônica substituirá o Envelope A, que obrigatoriamente 

deve ser apresentado cumprindo todas as formalidades exigidas neste edital; 

 

6.11.6. Ao fim do certame o licitante poderá solicitar a devolução da mídia utilizada para apresentação da 

proposta em arquivo eletrônico. 

 

6.12. 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 pregoeir; 

 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos conforme dispõe o subitem 7.5 

deste Edital.   

 

7.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante: 

 

7.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 

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

 

7.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo deste Edital e 

seus Anexos. 

 

7.3. 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(s) de capacidade técnica. 

 

7.4. 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: 
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7.4.1. 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). 

 

7.4.2. 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. 

 

7.4.2.1 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.  

 

7.4.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não excedente a 90 (noventa) dias anteriores à 

data de realização do certame, se outro prazo não for definido na própria certidão;  

 

7.4.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

  

a) Atestado (s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, emitido (s) exclusivamente em nome da 

licitante, comprovando o fornecimento de produtos pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, 

expedidos (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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7.4.5. Os licitantes deverão apresentar ainda: 

 

7.4.5.1. 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 IV; 

 

7.5. 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; 

 

7.6. 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. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

 

8.1. 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; 

 

8.2. Declarada aberta à 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 II, e, se for o caso, a Declaração de Porte da Sociedade Empresária, conforme modelo do Anexo 

III.  

 

8.3. 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; 

 

8.4. 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; 

 

8.4.1. A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição, somente dar-se-á, em qualquer hipótese, 

após comunicação às licitantes presentes; 

 

8.4.2. 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. 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 

 

9.1. O julgamento da licitação obedecerá ao critério do Menor Preço, que será apurado através do menor 

valor unitário de cada item, sendo declarada vencedora a licitante classificada em primeiro lugar, desde 

que atendidas às exigências e especificações constantes deste Edital. 

 

9.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste 

Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
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9.3. 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.  

 

9.4. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, ao 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. 

 

9.4.1 - Para a classificação descrita no item 9.5, será considerado o valor unitário do item apresentado 

na proposta escrita.  

 

9.5. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste 

Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

 

9.6. Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições definidas no 

subitem anterior, ao 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.  

 

9.7. Havendo duas ou mais propostas empatadas, deverá ser realizado sorteio, na própria sessão pública, 

para fins de ordenação das licitantes para os lances verbais. 

 

9.8. Em seguida, ao 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. 

 

9.9. Será vedada a oferta de lance visando o empate. 

 

9.10. 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. 

 

9.11. Não se realizando mais lances verbais, ao 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. 

 

9.12. Caso não se realize nenhum lance verbal, ao pregoeiro verificará a conformidade da proposta escrita 

de menor preço classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

 

9.13. 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.  

 

9.14. Nas situações previstas nos subitens 9.12, 9.13 e 9.18, ao pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor.  

 

9.15. Sendo aceitável a proposta de menor preço, ao pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente 

aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.  
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9.16. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte obedecerá 

ao disposto no subitem 8.4.2.1.  

 

9.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal para as ME ou EPP, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) 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.  

 
9.16.2. 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 da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.  

 

9.17. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, ao 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. 

 

9.18. Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada vencedora. A 
adjudicação do item, na hipótese da inexistência de recursos, será feita pelo pregoeiro.  
 
9.19. 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. 

 

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

penalidades constantes no item 20 deste Edital. 

 

9.21. 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. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

10.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
10.1.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
10.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
10.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1. 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.  
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11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante implicará a decadência do direito de recurso 

e adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.  

 

11.3. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.  

 

11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

11.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

 

11.5.1. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 

11.6. Se não reconsiderar a sua decisão, ao pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado à 

Autoridade Superior, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento licitatório.  

 

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. 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.  

 

12.2. 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.  

 
13. DA CONTRATAÇÃO 

 
13.1. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar para 
o objeto terá (ão) o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação pela Câmara Municipal, 
para assinar a Ata de Registro de Preços. 
 
13.2. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto 
e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na 
Ata dele decorrente.  
 
13.3. É facultado à Câmara Municipal de São José dos Pinhais, quando o convocado não assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme 
subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo ou revogar a licitação, 
independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital. 
 
13.4. A recusa injustificada do detentor do preço registrado em assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo e condições estabelecidas caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
se as penalidades do item 25 deste edital.  
 
13.5. Após a publicação da Ata de Registro de Preços da Câmara Municipal de São José dos Pinhais no 
órgão de imprensa oficial, poderão ser firmados os contratos de fornecimento dentro do prazo de validade 
da Ata. 
 
13.6. A Contratação formalizar-se-á mediante emissão de Nota de Empenho ou de Termo de Contrato, 
conforme o caso, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de registro de Preços (Anexo 
V) e da proposta vencedora. 
 
13.6.1. A convocação para a entrega dos produtos será feita através da emissão e encaminhamento da 
Nota de Empenho ao fornecedor que detém o preço registrado em primeiro lugar.  
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13.7. Se o fornecedor com o preço registrado em primeiro lugar não cumprir as condições 
estabelecidas neste Edital para o fornecimento dos materiais, tais como prazos e qualidade dos 
produtos, poderão ser convocados os demais fornecedores registrados, se for o caso, ou ainda os 
demais fornecedores pela ordem de classificação, respeitados as condições de fornecimentos e os 
prazos do primeiro licitante.  
 
13.8. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se 
tiver a Câmara Municipal conhecimento de fato ou circunstâncias superveniente que desabone sua 
regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser 
procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes. 
 
13.9. Fica vedada a transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços (Termo de Compromisso de 
Fornecimento), bem como do Contrato de Fornecimento. 
 
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
14.1. A Ata de Registro de Preços não obriga a Câmara Municipal de São José dos Pinhais a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, 
obedecida a legislação, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições.                                                                                                                                                                                                     
 
14.1.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 
Registro, quando a Câmara Municipal optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro 
meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou 
superior ao registrado. 
 
14.2. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no órgão de imprensa oficial do 
município e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.  
 
14.3. A Câmara Municipal monitorará os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e 
poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da alteração dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
 
14.3.1. A Câmara Municipal de São José dos Pinhais convocará o fornecedor para negociar o preço 
registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do 
preço de mercado. 
 
14.3.1.1. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido. 
 
14.3.2. Antes de receber o pedido de fornecimento, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor 
poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e 
apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preço de fabricante, 
entre outros), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se 
superior ao preço registrado.  
 
15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
15.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial do município. 

 

16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO: 
 
16.1. A Ata de Registro de preços decorrente deste Pregão poderá ser cancelada de pleno direito, no todo 
ou em parte, nas situações previstas na Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo V). 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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17.1. 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:  

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 
 
18.1. Efetuar o registro do licitante vencedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços. 
 
18.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações.  
 
18.3. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços. 
 
18.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais.  

 

18.5. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata de 

Registro de Preços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, 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; 

 

18.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma estabelecidos na Ata de 

Registro de Preços; 

 

18.7. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas da Ata de Registro de Preços; 

 

18.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 

pela CONTRATADA;  

 

18.9. Rejeitar, ainda, qualquer Nota Fiscal/Fatura que esteja em desacordo com o previsto no Contrato; 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
19.1. Além das demais obrigações previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços, são obrigações 
da CONTRATADA: 
 
19.1.1. Entregar o material que for solicitado no local definido neste edital e conforme pedido documentado 
em Nota de Empenho.  
 
19.1.2. Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na 
regularidade do presente ajuste. 
 

19.1.3. 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; 

 

19.1.4 Não transferir em hipótese alguma o contrato a terceiros. 
 

19.1.5. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, tributárias e fiscais, como condição à percepção do valor faturado; 

 

19.1.6. Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às 

reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;  
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19.1.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões que se fizerem 

necessários na aquisição do 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;  

 

19.1.8. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;  

 

19.1.9. 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;  

 

19.1.10. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

seguros, 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; 

 

19.1.11. 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.  

  
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 02 (dois) 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 
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21.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, excepcionalmente, por quaisquer dos motivos 

dispostos nos art. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93. 

 

21.2. Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial da Ata por culpa do 

fornecedor, 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 

 

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 à 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. 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.  

 

22.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.  

 

22.6. No julgamento da habilitação e das propostas, ao 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.  

 

22.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

 

22.8. 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.        

                                                                                                                            

22.9. 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. 

 

22.10. 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, inquestionavelmente, a alteração 
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afetar a formulação da proposta, de acordo com § 4º, do artigo 21, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 

1993. .  

 

22.11. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520 de 17 de julho 

de 2002, e dos Decretos Municipais nº. 1.379 de 1º de fevereiro de 2006 e n° 926, de 27 de outubro de 

2004, e da Lei nº. 8. 666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 

 

22.12. 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 e-mail compras@cmsjp.pr.gov.br, os quais serão respondidos da mesma forma aos 

respectivos questionadores. 

 

22.13. 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, 31 de outubro de 2017. 

 

 

EVERALDO FERREIRA DE SOUZA 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 

 

PREGÃO Nº. 08/2017 – PROCESSO Nº. 346.2017 

 

 

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. 08/2017, 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 conforme item 4.2 do Edital e em separado dos envelopes de proposta e 

documentação.  
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ANEXO II 

 

PREGÃO Nº. 08/2017 – PROCESSO Nº. 346.2017 

 

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 fins de participação no Pregão Presencial nº. 08/2017, da Câmara 

Municipal de São José dos Pinhais 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 III 

 

PREGÃO Nº. 08/2017 – PROCESSO Nº. 346.2017 

 

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 Pregão Presencial nº. 08/2017, da Câmara Municipal de São 

José dos Pinhais, 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 IV 

 

PREGÃO Nº. 08/2017 – PROCESSO Nº. 346.2017 

 

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. 08/2017, ciente da obrigatoriedade de 

declarar as ocorrências posteriores.  

 

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

1993, acrescido pela Lei n
o
 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 V 
 

PREGÃO Nº. 08/2017 – PROCESSO Nº. 346.2017 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, com sede na Rua Veríssimo Marques, 
nº. 699, Centro, São José dos Pinhais, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 78.173.648/0001-57, por meio de seu 
Presidente, Vereador Assis Manoel Pereira, portador da CI/RG nº. e CPF nº. , considerando o julgamento 
da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 08/2017, para o REGISTRO DE PREÇOS DE 
MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, com certame 
realizado em 17/11/2017, e a respectiva homologação, publicada na jornal ................. resolve registrar os 
preços das empresas licitantes, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas 
alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes 
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002, da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, dos Decretos Municipais  nºs. 
926, de 27 de outubro de 2004 e 1379, de 01 de fevereiro de 2005, e em conformidade com as disposições 
a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
 
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, de acordo com as 
especificações do Edital de Pregão nº. 08/2017 e seus anexos, que passam a fazer parte deste 
Instrumento, juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes 
classificadas em primeiro lugar por item. 
 
Parágrafo Primeiro - Este Instrumento não obriga a Câmara Municipal de São José dos Pinhais a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) 
objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no 
órgão de imprensa oficial do município.  
 
CLÁSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
 
O gerenciamento deste instrumento caberá ao servidor ocupante do Cargo de Chefe da Divisão de 
Informática da Câmara Municipal, no seu aspecto operacional e legal. 
 

Parágrafo Primeiro - A execução da Ata será acompanhada e fiscalizada pela Divisão de Informática da 

Câmara Municipal/SJP, observado o que segue: 

 

a) O representante designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução da Ata; 

b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a 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 execução do contrato; 

d) A Câmara Municipal poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 

CONTRATADA que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos 

incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
 
Os preços registrados, a especificação do material, os quantitativos, marcas, empresa fornecedora, 
encontram-se descritos nos quadro abaixo, de acordo com os itens adjudicados aos licitantes vencedores:  
 

Fornecedor:  
CNPJ/MF:                                                       Inscrição Estadual: 
Endereço: 
Representante Legal: 
CI/RG nº.:                                                             CPF/MF nº.: 

Item Descrição/marca Unidade Quantidade Preço unitário 

01     

02     

03     

 
CLÁSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA 
 
Os materiais deverão ser entregues de forma integral, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado 
da data de recebimento da Nota de Empenho, de acordo com as solicitações da Câmara Municipal, na 
Rua Veríssimo Marques, nº. 699, Centro – CEP 83005-410, São José dos Pinhais/PR, nas condições 
estipuladas na proposta de preços. 
 
Parágrafo Primeiro - A entrega dos materiais deverá ocorrer na Divisão de Informática da Câmara 
Municipal.  
 
Parágrafo Segundo - O compromisso de fornecimento estará caracterizado mediante a emissão da Nota 
de Empenho pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais. 
 
Parágrafo Terceiro - O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento é obrigado a corrigir, 
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou 
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados da notificação.  
 
Parágrafo Quarto - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades 
de fornecimento indicadas no anexo VII do edital e da proposta do fornecedor. 
 
Parágrafo Quinto -  O aceite ou aprovação do(s) produto(s) pela Câmara Municipal de São José dos 
Pinhais não exclui a responsabilidade civil do(s) fornecedor (es) por vícios de quantidade ou qualidade 
do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, 
verificadas posteriormente, garantindo-se à Câmara Municipal as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº. 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

O recebimento dos produtos será efetivado após ter sido examinado e julgado em perfeitas condições pela 

Divisão de Informática, de acordo com o art. 73, II, da Lei nº. 8666/93 e suas alterações.  

 

Parágrafo Primeiro - A Divisão fará o recebimento provisório dos produtos, para posterior verificação da 
conformidade com as especificações da Nota de Empenho.  
 
Parágrafo Segundo - O recebimento definitivo dar-se-á após a verificação total dos produtos entregues, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento provisório.  
 
Parágrafo Terceiro - Na constatação de que os produtos estão em desacordo com as especificações 
determinadas, deverão ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da notificação.  
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Parágrafo Quarto - A licitante vencedora obriga-se a prestar o fornecimento a que se refere a licitação, de 

acordo com as especificações descritas neste Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade 

a reposição do produto que venha a ser constatado pela Administração não estar em conformidade com as 

referidas especificações. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais previstas nesta Ata e nos Anexos que 
integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Presencial nº. 06/2017, as descritas a seguir:  
 
I – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pela Câmara Municipal, de acordo 
com o especificado nesta Ata, no Edital e na Proposta Comercial, que fazem parte deste Instrumento, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida; 
 
II – Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceito o produto que estiver em 
desacordo com as especificações constantes deste Instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, cujas reclamações se obriga 
a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da ata de registro de preços; 
 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Câmara Municipal, no tocante ao fornecimento do material, 
assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;  
 
V - Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive considerados os casos 
de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 
VI – Possibilitar à Câmara Municipal efetuar vistoria nas instalações da Contratada a fim de verificar as 
condições para o atendimento do objeto registrado; 
 
VII – Comunicar imediatamente à Câmara Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondência; 
 
VIII – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
reguladoras e pertinentes;  
  
IX – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Câmara 
Municipal; 
 
X – Indenizar terceiros e/ou Câmara Municipal mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a Contratada adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades competentes e as disposições legais 
vigentes;  
 
XI – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado;  
 
XII – Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital relativo a licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº. 
8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos a Detentora do Preço registrado; 
 
XIII – Solicitar da Câmara Municipal, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar 
necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual; 
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XIV – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto do presente contrato, bem como 
a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da Câmara Municipal. 
 
XV – A falta do material, cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste contrato e 
não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidas; 
 
XVI - Entregar os produtos de acordo com as especificações constantes do edital, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, devidamente embalados e 
protegidos contra danos de manuseio e transporte;  
  
XVII - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedam o prazo de 
vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 
 
XVIII - Reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo em parte o(s) produto (s) em que se 

verifiquem danos em decorrência do transporte ou entregues em desacordo com o estabelecido no edital, 

bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da 

notificação pela CONTANTANTE; 

 

XIX - 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; 

 

XX - Não transferir em hipótese alguma o contrato a terceiros. 
 

XXI - Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, tributárias e fiscais, como condição à percepção do valor faturado; 

 

XXII - Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às 

reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;  

 

XXIII - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões que se fizerem 

necessários na aquisição do 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;  

 

XXIV - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

 

XXV - 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;  

 

XXVI - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

seguros, 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; 

 

XXVII - 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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XXVIII – Oferecer garantia de todos os produtos, conforme abaixo: 

a) As peças e componentes fornecidos pela contratada ficam por ela garantidos como sendo isentos 
de quaisquer vícios ou defeitos, na forma prevista em lei, por um prazo mínimo não inferior ao 
concedido pelo(s) fabricante(s), devendo tal prazo ser contado a partir da data de emissão da 
respectiva nota fiscal;  

b) Faculta-se ao CONTRATANTE verificar junto ao(s) fabricante(s) os prazos de garantia das 
peças/componentes, constituindo inadimplência contratual o fato de a contratada oferecer garantia 
com prazo inferior ao utilizado pelo fabricante. 

c) Os respectivos Termos de Garantia deverão ser entregues juntamente com os produtos, a cada 
compra efetuada pela Câmara Municipal.  

d) Para os itens cuja especificação técnica do Termo de Referência da Licitação conste prazos e 
condições de garantia mínimas, estas deverão ser obedecidos sob responsabilidade do 
fornecedor.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 
São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado:  
 
I - todo e qualquer dano que causar à Câmara Municipal ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 
seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização ou acompanhamento da Câmara Municipal;  
 
II - qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo a Câmara Municipal de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
 
III - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade competente, 
em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, 
desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à Câmara Municipal, que ficará, de pleno direito, 
autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido a detentora do preço registrado, o valor 
correspondente. 
 
Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza a Câmara Municipal a 
descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos 
pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a 
prévia defesa. 
 
Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização da Câmara Municipal não eximirá a 
DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das responsabilidades previstas nesta Ata.  
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
A Câmara Municipal obriga-se a: 
 
I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais solicitados; 
 
II - permitir ao pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas 
de segurança; 
 
III - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Termo de 

Referência e na Ata de Registro de Preços; 

 
IV – Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais.  
 
V - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais.  
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VI - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, 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; 

 

VII - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 

 

VIII - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas 

pela CONTRATADA;  

 

IX - Rejeitar, ainda, qualquer Nota Fiscal/Fatura que esteja em desacordo com o previsto no Contrato; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que 

deverá ser entregue no endereço da CONTRATANTE, após ser aceita e atestada pelo servidor designado 

como fiscal do Contrato. A liberação do pagamento fica condicionada a comprovação de quitação relativa à 

Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Receita Federal do Brasil, e 

prova de quitação relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de certidão - 

CRF, emitida pela CEF;  

 

Parágrafo Primeiro – O pagamento será realizado em favor da CONTRATADA, através de boleto de 

cobrança ou depósito bancário em 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. 

 

Parágrafo Segundo - 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 administrativamente ou judicialmente, se necessário; 

 

Parágrafo Terceiro - 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.  

 
Parágrafo Quarto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  
 
Parágrafo Quinto - Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 
 
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento, nos termos do 
artigo 13, do Decreto Municipal nº. 926/2004. 
 
Parágrafo Primeiro – Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados 
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado na época do registro. 
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Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Câmara 
Municipal solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a 
adequá-lo à definição do parágrafo primeiro. 
 
Parágrafo Terceiro – Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Câmara Municipal. 
 
Parágrafo Quarto. O Fornecedor que pretender a revisão dos preços deverá apresentar Requerimento, 
devidamente protocolado nesta Câmara Municipal, demonstrando de maneira clara a composição do preço 
de cada item constante de sua solicitação, através de Planilha de Custos contendo as parcelas relativas a 
todos os insumos, encargos em geral (impostos, taxas, contribuições, etc.), lucro e participação percentual 
em relação ao preço final. 
 
Parágrafo Quinto. A cada pedido de revisão de preço (reequilibrio econômico-financeiro) deverá a 
contratada comprovar e justificar as alterações havidas nos preços apresentados na época da elaboração 
da proposta, demonstrando a nova composição do preço.  
 
Parágrafo Sexto. No caso de o detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante 
comercial, deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço, com descrição das parcelas 
relativas ao valor de aquisição do produto, através da apresentação de cópias das Notas Fiscais de 
Fábrica/Indústria, além dos encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao 
preço final.  
 
Parágrafo Sétimo. A critério da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, poderá ser exigida da 
CONTRATADA, lista de preços expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, o período de 
sua vigência, além de planilhas de formação dos custos, notas fiscais de aquisição dos produtos junto aos 
fabricantes, à época do julgamento da licitação e da última aquisição, para instrução de pedidos de revisão 
de preços. 
 
Parágrafo Oitavo. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Câmara Municipal de São 
José dos Pinhais adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o 
pedido, pesquisa de mercado a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-
se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de 
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e 
memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.  
 
Parágrafo Nono. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e 
aquele vigente no mercado na época do registro. 
 
Parágrafo Décimo. A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da 
publicação da deliberação no órgão de imprensa oficial.  
 
Parágrafo Décimo Primeiro. É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o 
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.  
 
Parágrafo Décimo Segundo. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Câmara Municipal 
convocará as demais empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores 
classificados respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, 
para a redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer a alteração na ordem de classificação das 
empresas com preço registrado. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais 
federais, estaduais e municipais, que são soberanas à previsão desta cláusula.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
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A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:  
 
I – Pela Câmara Municipal: 

a) Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  
b) Quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente 

deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da entrega de produtos decorrentes deste 

Registro; 
d) Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razão de interesse público devidamente demonstrada e justificada pela Administração.  

 
II – Pelo Fornecedor: 
 

a) Mediante solicitação, por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências 
desta Ata de Registro de preços, de acordo com o art. 14 do Decreto Municipal 926/04, § 2°. 

b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, Incisos XIV, 
XV e XVI, da Lei 8.666/93.  
 
Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por 
ofício ou qualquer meio que comprove o recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da 
presente Ata.  
 
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no órgão de imprensa oficial, por duas vezes consecutivas, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
 
Parágrafo Terceiro – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 
ser aceita pela Câmara Municipal, facultando-se a este nesse caso, a aplicação das penalidades previstas 
na Ata. 
 
Parágrafo Quarto – O Cancelamento do preço registrado para um ou mais itens não cessará as demais 
atividades do fornecedor relativas ao fornecimento dos itens que lhe cabem. 
 
Parágrafo Quinto – Caso a Câmara Municipal não se utilize da prerrogativa de cancelar o registro do 
fornecedor nesta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual exigida.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS  
 
São obrigações do contratado: 
 
I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
II – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes 
sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Parágrafo Primeiro - 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;  
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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 02 (dois) 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.  

 

Parágrafo Segundo - 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. 

 

Parágrafo Terceiro - Se a CONTRATADA deixar de assinar a ata de registro de preços dentro de 03 (três) 
dias úteis, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta Câmara 
Municipal, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, a licitante faltosa à imposição das 
sanções descritas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, bem como ao pagamento de uma multa equivalente a 10% 
(dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, sem prejuízo das demais sanções previstas neste 
Instrumento Convocatório e na legislação pertinente. A Administração da Câmara poderá deixar de aplicar 
as penalidades aqui previstas, se admitidas as justificativas apresentadas pela adjudicatária, nos termos do 
que dispõe o art. 87, "caput" da Lei n.º 8.666/93, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial, na forma legalmente 
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, constantes das seguintes 
dotações orçamentárias: 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:  
 

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços;  

 
II - Integram a esta Ata, o Edital de Pregão n° 08/2017 e seus anexos e as propostas das 

empresas classificadas para cada lote, por item. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
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Fica designado o Foro da Comarca de São José dos Pinhais, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, 
oriundas da presente Ata de Registro de Preços. 

 
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em duas vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas.  
 
Local e data 

____________________________________________   ___________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS   FORNCEDOR 
 
______________________     
GESTOR/FISCAL DA ATA 
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ANEXO VI 

 
PREGÃO Nº. 08/2017 – PROCESSO Nº. 346.2017 

 
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. Registro de preços para fornecimento de materiais de consumo e materiais e equipamentos de 

informática para a Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, referente ao Pregão Presencial nº. 

08/2017, conforme discriminado abaixo: 

Item Produto - Especificação Marca  Unid. Qtde 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1       

2       

3        

Valor Global  

 

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. 

4. O prazo de validade da proposta: .............. (mínimo de 60 dias). 

5. Prazo de entrega dos produtos:................(máximo 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho) 

6. Dados da Pessoa responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: 

 

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: 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO Nº. 08/2017 - PROCESSO Nº. 346.2017 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10 

 
ARQUIVO DO SISTEMA DE COMPRAS - DISPONIVEL PARA DOWNLOAD NO SITE DA CÂMARA EM PDF, NO 

LINK “AVISO DE LICITAÇÃO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


