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EDITAL DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP CFE LC 123/2006 E 147/2014 

 

1- PREÂMBULO:  

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 

Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 

019/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 

conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 

de nº 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 

alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 

demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia 21/03/2019  às 

09:00 (nove) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 

1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 

processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos constante no item 2 do 

presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente 

licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

 

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo apenas 

Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade.  

 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 

deverão ser entregues no máximo até às 09:00 (nove) horas do dia 21/03/2019. 

 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto -

www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3555-8100 

Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 

Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 às 11:30 e 

das 13:00 às 17:00 h. 

 

2 - DO OBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a contratação de empresa visando à aquisição de materiais de 

expediente (livraria), para atender à administração deste Município e todas as secretarias que 

dele fazem parte, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nas 

condições fixadas neste edital e seus anexos. 

 

ITEM OBJETO UN QUANT. PREÇO 

UNIT. 

R$ 

PREÇO 

TOTAL 

R$ 

01 Alfinete Niquelado N.32 cx de 50g CX 200 R$ 6,00 R$1.200,00 

02 Apontador simples, 

Apontador de lápis sem depósito, com 

CX 50 R$ 31,50 R$1575,00 
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uma entrada, lâmina de alta resistência, 

material: plástico rígido. 

Produto com a marca do fabricante. 

Semelhante ao apontador da marca Faber 

Castell.  

Caixa com 50 unidades.  

03 Arquivo AZ Lombo estreito, tipo ofício, 

papelão prensado, na cor preta, medindo 

350 mm de comprimento x 280 mm de 

largura, com lombada de 50 mm de 

largura, com bolsa plástica transparente 

para identificação com etiqueta inclusa, 

comferragem tipo alavanca e compressor 

em metal cromado, não oxidável, com 

orifício redondo na lombada, com 

ponteiras metálicas na parte inferior da 

pasta. 

UN 100 R$10,00 R$1.000,00 

04 Arquivo AZ lombo largo, tipo ofício, 

papelão prensado, na cor preta, medindo 

350 mm de comprimento x 280 mm de 

largura, com lombada de 80 mm, com 

bolsa plástica transparente para 

identificação com etiqueta inclusa, com 

ferragem tipo alavanca e compressor em 

metal cromado, não oxidável, com 

orifício redondo na lombada, com 

ponteiras metálicas na parte inferior da 

pasta. 

UN 100 R$7,71 R$771,00 

05 Almofada carimbo N.2 PRETO, 5,9x 

9,4cm. 

UN 20 R$4,99 R$99,80 

06 Barbante de algodão cru, número 8 

quantidade 6 fios, acabamento superficial 

Cru.  

Rolo contendo 600g, 457 metros. 

UN 100 R$15,00 R$1.500,00 

07 Bastões de cola quente semitransparente 

(fino) 7,5mmX30cm 1 Kg 

PCTE 100 R$8,30 R$830,00 

08 Bastões de cola quente semitransparente 

(grosso) 11,2mmmX30cm, 1kg. 

PCTE 100 R$13,95 R$1.395,00 

09 Giz cera 

 Material cera plástica com corante 

atóxico, cores variadas, tamanho grande, 

espessura grossa - embalagem com 12 

unidades 

Semelhante à marca Faber Castell 

CX 200 R$4,00 R$800,00 

10 Blocos Recado Adesivos Post-It Cubo 

Neon 400 Folhas 

UN 120 R$5,82 R$698,40 
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11 Bobina de papel contact 45cmX25m 

transparente (tradicional). Para ser 

aplicado em forração externa e interna de 

objetos, tarefas escolares, trabalhos 

manuais. 

UN 40 R$65,00 R$2.600,00 

12 Borracha escolar branca, caixa com 40 

unidades. 
Características do Produto: 

Borracha macia e suave, aplicável sobre 

diversos tipos de superfície e para 

qualquer graduação de grafite.  

Apaga lápis e lapiseira.  

Dimensões/Peso.  

Produto sem embalagem: 3,3 x 2,3 x 

0,08cm  10/15gr 

CX 80 R$15,00 R$1.200,00 

13 Balão de látex - Tamanho 07, liso. Cores 

a escolher.  

Pacote com 50 unidades. 

PCTE 500 R$8,00 R$4.000,00 

14 Caderno Brochura  

Capa flexível 

Folhas pautadas 

Formato 140mmX200mm 

Gramatura 56g/m² 

Número de folhas 48 folhas 

Produto certificado FSC 

(pacote com 20 unidades) 

PCTE 100 R$34,00 R$3.400,00 

15 Caderno desenho 

Capa flexível 

Folhas sem pauta/miolo 

Gramatura 56 g/m² 

Número de folhas 40 folhas 

Produto Certificado FSC 

UN 300 R$1,80 R$540,00 

16 Caderno com folhas quadriculadas 

Capa flexível 

Folhas quadriculadas 7x7mm 

Miolo 

Formato 140mm x 200mm 

Gramatura 56 g/m² 

Número de folhas 96 folhas 

Produto certificado FSC 

(pacote com 20 unidades) 

PCTE 160 R$30,00 R$4.800,00 

17 Calculadora com números grandes, visor 

de cristal líquido e desligamento 

automático. Contendo as 4 operações e 

raiz quadrada/porcentagem. 

UN 80 R$18,06 R$1.444,80 

18 Caneta Esferográfica - ponta 1.6mm CX 10 R$48,08 R$480,80 
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escrita grossa. Cor: Preta 

BOLD 1.6MM INTENSO 

 Caixa com 25 unidades. 

Caneta necessária à assinatura na 

confecção de Documento de Identidade. 

Semelhante à caneta da Marca Bic.  

19 Caneta Esferográfica - ponta 1.6mm 

escrita grossa. Cor: Azul. 

BOLD 1.6MM INTENSO 

 Caixa com 25 unidades.  

Semelhante à caneta da Marca Bic. 

CX 10 R$23,72 R$237,20 

20 Caneta esferográfica, caixa com 50 

unidades escrita média, com corpo 

sextavado transparente, composição: 

resinas termoplásticas, tinta à base de 

corantes orgânicos e solventes, ponta de 

latão esfera de tungstênio e tampa 

antiasfixiante. Características adicionais: 

respiradouro lateral com 1,0mm no corpo 

da caneta; constar expressamente o prazo 

de validade indeterminado.  

Cor preta. 

CX 80 R$45,00 R$3.600,00 

21 Caneta esferográfica, caixa com 50 

unidades, escrita média, com corpo 

sextavado transparente, composição: 

resinas termoplásticas, tinta à base de 

corantes orgânicos e solventes, ponta de 

latão esfera de tungstênio e tampa 

antiasfixiante. Características adicionais: 

respiradouro lateral com 1,0mm no corpo 

da caneta; constar expressamente o prazo 

de validade indeterminado.  

Cor: azul. 

CX 150 R$45,00 R$6.750,00 

22 Caneta esferográfica, caixa com 50 

unidades escrita média, com corpo 

sextavado transparente, composição: 

resinas termoplásticas, tinta à base de 

corantes orgânicos e solventes, ponta de 

latão esfera de tungstênio e tampa 

antiasfixiante. Características adicionais: 

respiradouro lateral com 1,0mm no corpo 

da caneta; constar expressamente o prazo 

de validade indeterminado. 

 Cor vermelha. 

CX 80 R$35,03 R$2.802,40 

23 Cartolinas Color Set são ideais para 

trabalhos escolares, fichas pautadas, capa 

UN 2.000 R$0,51 R$1.020,00 
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de livros e apostilas.  

Cores DIVERSAS 
Branca, Verde, Azul e Rosa. 

Dimensões  

50x66  

Gramatura  

150g/m²   

24 Clips galvanizado Nº 2 CX 30 R$9,60 R$288,00 

25 Clips galvanizado Nº 3 CX 30 R$9,60 R$288,00 

26 Clips galvanizado Nº 4 CX 30 R$9,60 R$288,00 

27 Clips galvanizado Nº 5 CX 30 R$10,00 R$300,00 

28 Clips galvanizado Nº 6 CX 30 R$9,60 R$288,00 

29 Cola Bastão 40g ideal para uso escolar e 

em escritório. 

Cola à base de água 

Tampa com vedação evitando o 

ressecamento do produto 

Peso: 40g 

UN 150 R$4,00 R$600,00 

30 Cola branca líquida para papéis, não 

tóxica, lavável, não inflamável base em 

PVA, uso escolar, embalagem 90g 

Semelhante à Colada marca Tenaz 

UN 1.000 R$2,00 R$2.000,00 

31 Cola branca líquida para papéis, não 

tóxica, lavável, não inflamável base em 

PVA, uso escolar, embalagem 1 kg. 

Semelhante à Cola da marca Tenaz 

UN 220 R$10,00 R$2.200,00 

32 Cola de EVA que seja solúvel em álcool, 

com secagem no ar e fácil aplicação. 

UN 300 R$2,80 R$840,00 

33 Cola glitter 23g. (caixa c/6) cores 

diversas 

CX 100 R$14,00 R$1.400,00 

34 Cola para isopor, cola especial para 

trabalhos de decoração e artesanato em 

isopor. Solúvel em água e secagem 

rápida. Com embalagem de 

autoaplicação.  

Conteúdo em gramas de mín. 40g e máx. 

90g. 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

35 Corretivo líquido 18 ml à base de água e 

pigmentos brancos, (Não de formato 

caneta). 

UN 120 R$2,00 R$240,00 

36 Fita corretiva largura de 4mm x 12m de 

comprimento. Formato anatômico que 

permite fácil manuseio, com correções 

limpas e precisas. Boa aderência e 

UN 100 R$8,00 R$800,00 
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cobertura. 

37 Display Acrílico transparente 

(Porta folheto de parede vertical) 

Rígido e resistente com boa durabilidade.  

22x30 cm – Largura e altura – A4 
 

UN 20 R$19,00 R$380,00 

38 Elástico Látex fino, SUPER-

RESISTENTE Nº18, 1 kg com 1.300 

Unidades. 

PCTE 25 R$20,00 R$500,00 

39 Estilete grande, lâmina de aço, cabo 

plástico.  

UN 80 R$2,00 R$160,00 

40 Extrator de grampo espátula galvanizado UN 100 R$2,00 R$200,00 

41 Fita adesiva transparente durex 

12mmX40m 

UN 1.300 R$1,30 R$1.690,00 

42 Fita adesiva transparente larga 45mm x 

45m 

UN 1.300 R$3,00 R$3.900,00 

43 Fita Corretiva compacta e de grande 

metragem com 4,2mm x 12m de 

comprimento, contendo boa aderência e 

cobertura. 

UN 40 R$10,00 R$400,00 

44 FITA CREPE - uso geral 18mmx50 m. UN 1.500 R$3,00 R$4.500,00 

45 Fita poli lisa, para laço de pacote de 

presente 30mm 

ROLO com 50 metros. 

UN 50 R$15,00 R$750,00 

46 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10).  Cor: Azul Claro 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

47 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Azul Escuro 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

48 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Branco 

PCTE 100 R$20,00 R$2.000,00 

49 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Bege 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

50 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Laranja 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

51 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Lilás 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

52 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Marrom 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

53 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Preto. 

PCTE 100 R$20,00 R$2.000,00 

54 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Rosa claro 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

55 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Rosa escuro 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 
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56 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Roxo 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

57 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Verde Claro 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

58 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Verde escuro 

PCTE 80 R$20,00 R$1.600,00 

59 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10). Cor: Vermelho 

PCTE 100 R$20,00 R$2.000,00 

60 Folha de e.v.a. tamanho 40 x 60 cm, 

(pacote com 10).Cor: Amarelo 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

61 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Azul claro. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

62 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Azul escuro e 

Cor: Preto. 

PCTE 40 R$50,00 R$2.000,00 

63 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Rosa Claro. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

64 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Pink. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

65 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Roxo. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

66 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Verde Claro. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

67 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Verde escuro. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

68 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Vermelho. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

69 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Branco. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

70 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Laranja. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

71 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Lilás. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

72 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Marrom. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

73 Folha de e.v.a com glitter tamanho 40x60 

cm (pacote com 10). Cor: Amarelo. 

PCTE 20 R$50,00 R$1.000,00 

74 Grampeador de mesa Grande, com 

grampos nos tamanhos 26/6 e 24/6 30 

folhas, preto. 

UN 100 R$45,00 R$4.500,00 
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Capacidade de grampear até 30 folhas de 

papel sulfite 75g/m². 

 Base de borracha (20cm). 

Com padrão de qualidade igual ou 

superior a Cis. 

75 Grampeador de mesa Médio com 

grampos no tamanho de 26/6. 

Corpo plástico resistente na cor preta. 

Placa metálica de proteção na frente: 

evita que o dente se abra. 

Grampeia até 20 folhas de 75 g/m². 

Com padrão de qualidade igual ou 

superior a Cis. 

UN 100 R$25,00 R$2.500,00 

76 Grampo para grampeador 26/6 

galvanizados (caixa com 5.000 un) 

CX 120 R$4,50 R$540,00 

77 Grampos para pastas, fabricados em 

polipropileno branco, com haste de 50 

mm. 

Capacidade: 300 folhas de papel 75g/m². 

Distância da furação: 80 mm 

Comprimento da haste: 50 mm ou 100 

mm. 

Composição: Plástico branco 

Pacote com 50 unidades. 

PCTE 80 R$15,00 R$1.200,00 

78 Isopor 1,5 cm. Caixa com 16 unidades. CX 120 R$64,00 R$7.680,00 

79 Lápis de cor inteiro - grande  

- Ponta ultra resistente. 

- Corpo sextavado com mina macia e 

fácil de apontar. 

- 12 cores vivas e intensas com ótimo 

poder de cobertura. 

- Produto atóxico: seguro para crianças. 

(caixa com 12 cores) 

Semelhante à marca BIC. 

CX 500 R$15,00 R$7.500,00 

80 Lápis grafite preto nº 02. Lápis preto 2B. 

Produzido em madeira 100% 

reflorestada. O grafite do lápis deve ser 

de escrita macia e eficiente. Serão aceitos 

lápis com corpo redondo, hexagonal ou 

triangular. 

Caixa com 144 unidades. 

CX 60 R$120,00 R$7.200,00 

81 Limpador para quadro branco, líquido 

embalagem de fácil aplicação, spray 60 

ml – líquido removedor de manchas 

deixadas por marcadores em geral. 

UN 50 R$17,00 R$850,00 

82 Livro Ata com 100 folhas UN 100 R$12,00 R$1.200,00 
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83 Livro Ata com 50 folhas UN 100 R$8,00 R$800,00 

84 Marca Texto.   

Cor: VERDE 
Tinta superfluorescente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

de máxima durabilidade.  

Formato triangular ergonômico: garantia 

de conforto e melhor escrita.  

 3 Espessuras de traço. 

Caixa com 12 unidades 

CX 40 R$15,00 R$600,00 

85 Marca Texto  

Cor: AZUL 

 Tinta superfluorescente, de máxima 

durabilidade.  

Formato triangular ergonômico: garantia 

de conforto e melhor escrita.  

 3 Espessuras de traço.    

Caixa com 12 unidades 

CX 40 R$15,00 R$600,00 

86 Marca Texto   

Cor: ROSA 
 Tinta superfluorescente, de máxima 

durabilidade.  

Formato triangular ergonômico: garantia 

de conforto e melhor escrita.  

 3 Espessuras de traço. 

Caixa com 12 unidades 

CX 40 R$15,00 R$600,00 

87 Marcador(pincel) para quadro branco, 

recarregável.  

 Ponta de 4,0mm  

Espessura de escrita 2,0mm  

Cor azul caixa com 12 un 

CX 30 R$36,00 R$1.080,00 

88 Marcador para quadro branco, 

recarregável.  

 Ponta de 4,0mm  

Espessura de escrita 2,0mm  

Cor preto caixa com 12 un 

CX 30 R$36,00 R$1.080,00 

89 Marcador para quadro branco, 

recarregável.  

 Ponta de 4,0mm  

Espessura de escrita 2,0mm  

Cor vermelho caixa com 12 un 

CX 15 R$36,00 R$540,00 

90 Marcador para quadro branco, 

recarregável.  

 Ponta de 4,0mm  

Espessura de escrita 2,0mm  

Cor verde caixa com 12 un 

CX 15 R$36,00 R$540,00 

91 Massa de Modelar caixa com 6 cores, CX 800 R$2,00 R$1.600,00 
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90g, uso artesanal e escolar. 

 À base de amido, não tóxica, 

supermacia, cores vivas e brilhantes. 

 Não tóxica 

92 Umedecedor de Dedo  

Características:    

Dimensões: 80 x 80 x 20mm            

Peso: 10g           

Base: Plástico reciclável e Espuma           

Cor: Preto/Cinza claro              

UN 100 R$2,00 R$200,00 

93 Caixa de Correspondência articulada 

tripla  

Cor fumê  

Produzida em poliestireno  

Com hastes metálicas  

Maior capacidade de armazenamento de 

folhas  

Medidas: 26 x 14,5 x 37 cm  

UN 50 R$45,00 R$2.250,00 

94 Porta 

Lápis/Caneta/Lembrete/Organizador 

Mesa Telado/Aço 

UN 50 R$14,49 R$724,50 

95  Grampos para pasta tipo trilho são 

fabricados em folha-de-flandres (aço 

estanhado). 

Comprimento útil da lingueta (haste) 50 

mm. 

Capacidade para prender até 300 folhas 

de papel 75g/m². 

Diâmetro do furo: Ø 5mm 

Distância da furação: 80 mm 

Comprimento da haste: 50 mm 

CX 50 R$10,64 R$532,00 

96 Papel crepom cores diversas 2m x 48cm 

(caixa com 20 un) 

CX 200 R$18,80 R$3.760,00 

97 Papel carbono azul A4 cx com 100fls CX 30 R$45,00 R$1.350,00 

98 Papel cartão 48 cm X 66 cm- 210 G 

pacote com 20 folhas  

COR BRANCO 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

99 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR AMARELO 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

100 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR AZUL CLARO 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

101 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR AZUL ESCURO 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

102 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR PINK 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

103 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote PCTE 20 R$25,00 R$500,00 
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com 20 folhas COR PRETO 

104 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR ROSA CLARO 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

105 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR LARANJA 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

106 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR ROXO 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

107 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR VERDE CLARO 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

108 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR VERDE ESCURO 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

109 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR VERMELHO 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

110 Papel cartão 48cm x 66cm  210 G pacote 

com 20 folhas COR MARROM 

PCTE 20 R$25,00 R$500,00 

111 Papel celofane 85x100 de gramatura fina 

e maleável para trabalhos e artesanatos.  

Rolo com 50 folhas 

cor: VERMELHO 

UN 50 R$55,00 R$2.750,00 

112 Papel celofane 85x100 de gramatura fina 

e maleável para trabalhos e artesanatos. 

Rolo com 50 folhas cor: VERDE 

UN 50 R$55,00 R$2.750,00 

113 Papel celofane 85x100 de gramatura fina 

e maleável para trabalhos e artesanatos. 

Rolo com 50 folhas cor: AZUL 

UN 50 R$55,00 R$2.750,00 

114 Papel celofane 85x100 de gramatura fina 

e maleável para trabalhos e artesanatos. 

Rolo com 50 folhas cor: ROSA 

UN 50 R$55,00 R$2.750,00 

115 Papel celofane 85x100 de gramatura fina 

e maleável para trabalhos e artesanatos. 

Rolo com 50 folhas cor: AMARELO 

UN 50 R$55,00 R$2.750,00 

116 Papel celofane 85x100 de gramatura fina 

e maleável para trabalhos e artesanatos. 

Rolo com 50 folhas cor: INCOLOR 

UN 50 R$55,00 R$2.750,00 

117 PAPEL TEXTURIZADO A4 

Na cor branca.   

Formato: 210mmx 297 mm, gramatura 

180g/m².  

Pacote: 50 folhas.   

Compatível com impressora InkJet, Laser 

e copiadoras. 

PCTE 600 R$15,00 R$9.000,00 

118 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral. 

COR: VERMELHO 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

119 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 PCTE 04 R$20,00 R$80,00 
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folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR: AZUL 

120 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR:VERDE 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

121 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR: PRETO 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

122 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR: MARROM 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

123 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR: AMARELO 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

124 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR: ROXO 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

125 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR: ROSA 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

126 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR: PINK 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

127 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR: PRATA 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

128 Papel de seda, 48x60cm, pacote com 100 

folhas, de boa qualidade para decoração 

em geral, COR: OURO 

PCTE 04 R$20,00 R$80,00 

129 Bobina de Papel de Presente, medidas 

60cm x  100cm (com tema infantil). 

UN 30 R$65,00 R$1.950,00 

130 Papel espelho (dobradura) 

Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

Cor: preto 

PCTE 10 R$35,00 R$350,00 

131 Papel espelho (dobradura) 

Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

Cor: amarelo. 

PCTE 10 R$35,00 R$350,00 

132 Papel espelho (dobradura) 

Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

Cor: verde claro. 

PCTE 10 R$35,00 R$350,00 

133 Papel espelho (dobradura) 

Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

PCTE 10 R$35,00 R$350,00 
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Cor :verde escuro. 

134 Papel espelho (dobradura) 

Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

Cor: azul claro. 

PCTE 10 R$35,00 R$350,00 

135 Papel espelho (dobradura) 

Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

Cor: azul escuro.  

PCTE 08 R$35,00 R$280,00 

136 Papel espelho (dobradura) 

Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

Cor: rosa. 

PCTE 10 R$35,00 R$350,00 

137 Papel espelho (dobradura) 

Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

Cor: Pink. 

PCTE 10 R$35,00 R$350,00 

138 Papel espelho (dobradura) 

Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

Cor: branco 

PCTE 10 R$35,00 R$350,00 

139 Papel espelho (dobradura). 

  Produzido em papel monolúcido  

 48x66 pacote com 100 unidades 

Cor: vermelho. 

PCTE 10 R$35,00 R$350,00 

140 Papel Kraft Em Bobina Monolúcido 

Pardo 80g 60cm X 260m 

MELHORAR TEM UM MAIS FINO 

VERIFICAR GRAMATURA 

ROLO 140 R$46,65 R$6.531,00 

141 Papel laminado impresso com cores vivas 

e de brilho intenso proporcionando 

excelente aspecto visual. 

 Ideal para recortes e trabalhos manuais. 

Pacotes com 40fls.  

No formato 45cm x 60cm 

Com cores à escolha da secretaria 

solicitante. 

PCTE 100 R$40,00 R$4.000,00 

142 PAPEL CARTA TIPO ETIQUETA 

Cor branca  

Etiqueta retangular  

Adesivo permanente  

Tamanho da etiqueta (MM): 279,4 x 

215,9  

Etiquetas por folha: 1  

Etiquetas por envelope: 25 

UN 50 R$12.50 R$625,00 

143 Pasta arquivo morto em papelão CAIXA CX 80 R$100,00 R$8.000,00 
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com 50 unidades. 

144 Pasta Plástica com elástico, tamanho 

ofício, profundidade 2cm 

UN 150 R$3,00 R$450,00 

145 Pasta Plástica com elástico, tamanho 

ofício, profundidade 3cm 

UN 150 R$3,50 R$525,00 

146 Pasta Plástica com elástico, tamanho 

ofício, profundidade 5cm 

UN 150 R$4,00 R$600,00 

147 Pasta plástica em L pp 0,15 A4 UN 800 R$1,00 R$800,00 

148 Pasta Sanfonada Plástica 

Tamanho A4  

Contém 12 divisórias  

Acompanha etiquetas para identificação  

Matéria prima Polipropileno, Reciclável, 

Atóxica, Impermeável, Leve  

Cor: transparente  

Fechamento com elástico  

Espessura 0,50mm  

Dimensões 240x330mm 

UN 80 R$18,00 R$1.440,00 

149 Pasta Sanfonada Plástica 

Tamanho A4  

Contém 31 divisórias  

Acompanha etiquetas para identificação  

Matéria prima Polipropileno, Reciclável, 

Atóxica, Impermeável, Leve  

Cor: transparente  

Fechamento com elástico  

Espessura 0,70mm  

Dimensões 250x350mm 

UN 80 R$38,00 R$3.040,00 

150 Pendrive com interface USB 2.0 de 

16Gb.  

UN 150 R$35,00 R$5.250,00 

151 Pincel atômico 1100p  

Escrita grossa  

Recarregável  

Tinta a base de álcool  

Caixa com 12 unidades  

Cor AZUL 

CX 10 R$48,00 R$480,00 

152 Pincel atômico 1100p  

Escrita grossa  

Recarregável  

Tinta a base de álcool  

Caixa com 12 unidades  

Cor PRETO 

CX 10 R$37,92 R$379,20 

153 Pincel atômico 1100p  

Escrita grossa  

Recarregável  

Tinta a base de álcool  

CX 10 R$37,68 R$376,80 
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Caixa com 12 unidades  

Cor VERMELHO 

154 Pincel atômico 1100p  

Escrita grossa  

Recarregável  

Tinta a base de álcool  

Caixa com 12 unidades  

Cor VERDE 

CX 10 R$48,00 R$480,00 

155 Pincel Escolar chato tamanho 12 UN 500 R$3,00 R$1.500,00 

156 Pincel marcador permanente Ponta de 

poliacetal com protetor de metal 

Ponta média - 2.0 mm 

Tinta à base de álcool 

Cor: Preto 

Marcador Permanente para CD/DVD 

Pilot, ideal para CD, DVD, plásticos, 

vinil, acrílicos, vidros e filmes. 

Cx 30 R$36,00 R$1.080,00 

157 Pistola de cola quente grossa 13W 50/60 

Hz bivolt 

UN 120 R$25,00 R$3,000,00 

158 Pistola de cola quente pequena 7W  

50/60 Hz bivolt 

UN 120 R$15,00 R$1.800,00 

159 Prancheta em acrílico, tamanho A4 UN 30 R$10,92 R$327,60 

160 Quadro Branco feito por alumínio de alta 

qualidade, com fácil remoção das tintas 

acompanhado de material, para fixação 

na parede e marcadores. 

Medindo aproximadamente 100x70cm 

UN 40 R$100,00 R$4.000,00 

161 Quadro cortiça  

Confeccionado com dupla camada de 

papelão rígido, coberto com folha de 

cortiça natural de 1mm, contendo 

moldura. 

  Moldura em alumínio  

Dimensões 900mmx 1200mm 

UN 40 R$85,00 R$3.400,00 

162 Régua transparente 30 cm (pacote com 

25 unidades). 
Características: Régua em poliestireno 30 

cm. Com escala de precisão  

Cor Cristal  

Dimensões 310 x 35 x 3. 

PCTE 100 R$7,43 R$743,00 

163 Tesoura de uso geral25cm, lâmina em 

aço inox 7”, cabo em polipropileno.  

UN 200 R$13,00 R$2.600,00 

164 Tesoura de uso geral 25cm, lâmina em 

aço inox 10”, cabo em polipropileno. 

UN 200 R$9,00 R$1.800,00 

165 Tesoura escolar 13cm sem ponta;  aço 

inox 

UN 500 R$2,00 R$1.000,00 
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166 Tinta carimbo 40 ml caixa com 12 

unidades COR AZUL 

CX 10 R$36,00 R$360,00 

167 Tinta carimbo 40 ml caixa com 12 

unidades COR PRETO 

CX 10 R$36,00 R$360,00 

168 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada. COR: 

VERMELHO 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

169 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

VERDE ESCURO 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

170 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.   COR: 

VERDE CLARO 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

171 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

AZUL ESCURO 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

172 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

AZUL CLARO 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

173 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

AMARELO 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

174 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

LARANJA 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

175 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada. COR: 

ROXO 

UN     100 R$4,00 R$400,00 

176 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

LILÁS 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

177 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

MARROM 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

178 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

UN 100 R$4,00 R$400,00 
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água Pote com 250 ml cada.  COR: 

ROSA ESCURO 

179 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

ROSA CLARO 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

180 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

PRETO 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

181 Tinta guache. 

Composição: Não tóxica, solúvel em 

água Pote com 250 ml cada.  COR: 

BRANCO 

UN 100 R$4,00 R$400,00 

182 Tinta para Pincel de Quadro Branco. 

500 ml cor preto composição: Álcool, 

corante, solvente e aditivos. Tampa com 

lacre anti fraude. 

Tinta de fácil remoção, abastece todas as 

marcas de pincel para quadro branco. 

Capacidade média de 1500 recargas. 

Ideal para: 

Uso comercial, escolar. Para pincel de 

quadro branco. Dimensões: 

Comp. 220 mm – Larg. 93 mm – Diâm. 

295 mm. 

UN 30 R$120,00 R$3.600,00 

183 Tinta para Pincel de Quadro Branco. 

500 ml cor vermelho composição: 

Álcool, corante, solvente e aditivos. 

Tampa com lacre anti fraude. 

Tinta de fácil remoção, abastece todas as 

marcas de pincel para quadro branco. 

Capacidade média de 1500 recargas. 

Ideal para: 

Uso comercial, escolar. Para pincel de 

quadro branco. Dimensões: 

Comp. 220 mm – Larg. 93 mm – Diâm. 

295 mm. 

UN 30 R$120,00 R$3.600,00 

184 Tinta para Pincel de Quadro Branco. 

500 ml cor verde composição: Álcool, 

corante, solvente e aditivos. Tampa com 

lacre anti fraude. 

Tinta de fácil remoção, abastece todas as 

marcas de pincel para quadro branco. 

Capacidade média de 1500 recargas. 

Ideal para: 

UN 30 R$120,00 R$3.600,00 
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Uso comercial, escolar. Para pincel de 

quadro branco. Dimensões: 

Comp. 220 mm – Larg. 93 mm – Diâm. 

295 mm 

185 Tinta para Pincel de Quadro Branco. 

500 ml cor Azul composição: Álcool, 

corante, solvente e aditivos. Tampa com 

lacre anti fraude. 

Tinta de fácil remoção, abastece todas as 

marcas de pincel para quadro branco. 

Capacidade média de 1500 recargas. 

Ideal para: 

Uso comercial, escolar. Para pincel de 

quadro branco.  

Dimensões: 

Comp. 220 mm – Larg. 93 mm – Diâm. 

295 mm 

UN 30 R$120,00 R$3.600,00 

186 TNT tecido não tecido, 40 G/M², rolo 50 

m X 1,40m  cor azul claro 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

187 TNT tecido não tecido, 40 G/M², rolo 50 

m X 1,40m  cor verde escuro 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

188 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor amarelo 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

189 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor azul escuro 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

190 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor branco 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

191 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor lilás 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

192 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor marrom 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

193 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor pink 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

194 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor preto 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

195 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor rosa 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

196 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor roxo 

UN 05 R$75,00 R$375,00 

197 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor verde claro 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

198 TNT tecido não tecido, 40 G/M²,rolo 50 

m X 1,40m  cor vermelho 

UN 09 R$75,00 R$675,00 

199 Visor pasta suspensa plástico com 

etiqueta branca boa transparência e 

durabilidade 

UN 20 R$10,00 R$200,00 
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caixa cm 50 unidades 

200 Fita Adesiva dupla face pp 24x30 4873 

3m - PT C/ 6 PC 

PCTE 50 R$20,00 R$1.000,00 

201 Formulário 2 Vias Lab-2 

Nº de vias: 02 com carbono  

Tamanho: 233mmx5 1/2"  

Cor: Verde  

Papel: 50g/M² 

Serrilhas: horizontais e marginais  

Carbono  

Pacote com 3000 unidades.  

Utilização em impressoras matriciais 

CX 20 R$385,00 R$7.700,00 

202 Pasta suspensa com hastes já colocadas  

Etiqueta e visor para identificação  

Feita de material 100% plástico 

Leve, atóxico e resistente 

100% reciclável. 

 Caixa com 50 unidades 

CX 20 R$165,00 R$3.300,00 

203 Estante para partitura UN 12 R$515,38 R$6.184,56 

204 Vassourinha para Cajon UN 02 R$81,34 R$162,68 

205 Apagador para quadro branco UN 150 R$5,00 R$750,00 

206 Pincel 267 nº 04 UN 10 R$2,00 R$20,00 

207 Pincel 267 nº 06 UN 10 R$2,00 R$20,00 

208 Pincel 267 nº 08 UN 10 R$2,40 R$24,00 

209 Pincel 267 nº 10 UN 10 R$2.60 R$26,00 

210 Pincel 267 nº 12 UN 10 R$3,00 R$30,00 

211 Pincel 267 nº 14 UN 10 R$3,50 R$35,00 

212 Pincel 815 n° 02 UN 10 R$1,80 R$18,00 

213 Pincel 815 n° 06 UN 10 R$2,20 R$22,00 

214 Pincel 815 n° 08 UN 10 R$2,40 R$24,00 

215 Pincel 815 n° 10 UN 10 R$2,60 R$26,00 

216 Pincel 815 n° 12 UN 10 R$3,00 R$30,00 

217 Pincel 715 nº 08 UN 10 R$2,40 R$24,00 

218 Pincel 715 nº 10  UN 10 R$2,60 R$26,00 

219 Pincel 715 nº 12 UN 10 R$3,00 R$30,00 

220 Pratos para tinta(paleta) UN 18 R$8,00 R$144,00 

221 Telas para pintura de 30X40 cm UN 100 R$14,00 R$1.400,00 

222 Telas para pintura de 40X50 cm UN 100 R$25,00 R$ 2.500,00 

223 Tinta de Pintura para tela azul Hortência UN 306 R$5,45 R$1.667,70 

224 Tinta  de Pintura para tela azul 

ftalocianina 

UN 307 R$5,45 R$1.673,15 
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225 Tinta de Pintura para tela azul celeste UN 309 R$5,45 R$1.684,05 

226 Tinta de Pintura para tela vermelho 

cádmio 

UN 312 R$5,45 R$1.700,40 

227 Tinta de Pintura para tela branco (titânio) UN 412 R$5,45 R$2.245,40 

228 Tinta de Pintura para tela violeta cobalto UN 321 R$5,45 R$1.749,45 

229 Tinta de Pintura para tela laca orquídea UN 335 R$5,45 R$1.825,75 

230 Tinta de Pintura para tela terra de siena UN 336 R$5,45 R$1.831,20 

231 Tinta de Pintura para tela marrom van 

dick 

UN 337 R$5,45 R$1.836,65 

232 Tinta de Pintura para tela verde oliva UN 354 R$5,45 R$1.929,30 

233 Tinta de Pintura para tela sombra natural UN 355 R$5,45 R$1.934,75 

 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 312.639,54 (trezentos e doze mil 

seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado no Anexo 

I, do presente ato convocatório. 

 

3 - DA ABERTURA: 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 

ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 

deste edital. 

 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR  

Praça São Francisco de Assis, nº 1583 – Centro - CEP: 85.750-000. 

Planalto – PR 

DATA: 21/03/2019 

HORA: 09:00 horas. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA 

– ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, 

da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 

a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município de Planalto - PR;  

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 

aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 

bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 

empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.  

d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA – ME e 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 
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4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos 

termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e que atenda 

todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele 

exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 

Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, 

devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 

representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 

no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme modelo). 

 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 

efetuado da seguinte forma:  

 

5.2.1 – No caso de sócio ou proprietário:  

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);  

5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de Sociedades Empresariais;  

5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações;  

5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 

Individual;  

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 

(Anexo III); 

 

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 

credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 

seguintes documentos:  

5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);  

5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal 

da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;  

5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 

condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;  

5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 

(Anexo III); 

5.2.2.5 - A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade 

com as exigências previstas impossibilitará, exclusivamente, a prática de atos presenciais. 

 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 

desclassificação de sua proposta. 
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5.4 – Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 

147/2014, conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar: 

5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 

ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI. 

5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no 

máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação. 

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 

6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1, deverá preferencialmente 

ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link: 

http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe), e apresentada na forma eletrônica 

em (CD ou Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em 01 

(uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, 

redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de 

tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas 

neste edital e preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada 

eletronicamente pelo Departamento de Licitação: 

 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNPJ 

do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 

completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último, para contato e envio de 

documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 

endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 

endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos.  

b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 

todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 

pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 

na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 

e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.  

c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 

será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 

sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 

vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de 

preços sob pena de desclassificação. 

d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 

inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 

das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 

em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório e seus anexos. 

e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato convocatório ou da 

legislação em vigor.  

g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 

especifica, prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e 

http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe
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total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.  

h) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a realização 

dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos inerentes aos serviços até a conclusão 

dos mesmos. 

j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 

condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos 

originais ofertados.  

k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em 

submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.  

l) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 

gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 

preço.  

 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 

proponente:  

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 

do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de 

reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 

dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 

sessão marcada para a licitação.  

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 

totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 

c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 

vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 

do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

 

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

 

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 

vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 

baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 

cotação equivalente a zero. 

 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 

ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra “c”. 

 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 

edital de licitação. 
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6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto) e no 

anexo I (proposta de preços).  

 

7 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das 

Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 

documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 

distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

 

ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE PLANALTO  

(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 

(CNPJ DA LICITANTE) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

 

ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

MUNICIPIO DE PLANALTO  

(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 

(CNPJ DA LICITANTE) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019 

 

8 – DA HABILITAÇÃO. 

8.1 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II): 

  

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 

obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

 

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

 

8.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

8.2.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 

Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida 

pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

 

8.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 

de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 

proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

 

8.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 

Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do 

domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

 

8.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
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pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 

expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440 de 7 de 

julho de 2011. 

 

8.2.4 - Documentos Complementares: 

 

8.2.4.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com data de 

emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

 

8.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

 

8.2.4.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV) 

 

8.2.4.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

Federal (anexo V); 

 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 

cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 

com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - simile). 

 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis;  

b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 

c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 

de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 

dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

 

8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 

qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 

da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93. 

 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 

fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores; 

 

8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 

apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 

autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo 

“site” de emissão. 

 

8.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 

desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 

que contrarie as disposições contidas neste Edital. 
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8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 

ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 

cartório ou por membros da comissão de licitação. 

 

8.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 

apresentados em até 01 (um) hora anterior à abertura dos envelopes, evitando assim, situações 

que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita pelos membros da 

comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em horário de 

expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - PR, situada 

na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 

17:00 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, desde que 

acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

 

8.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 

ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 

presente licitação. 

 

8.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 

gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 

preço. 

 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 

licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 

mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 

licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 

 

9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 

aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao 

certame. 

 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 

concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 

representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 

abertura da sessão. 

 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 

representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

 

10 - DO JULGAMENTO: 

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 

Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
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POR ITEM. 

 

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 

as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 

proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 

primeira classificada, quanto ao valor. 

 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 

Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 

preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 

ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 

apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro 

lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

 

10.2.1- Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 

 

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 

ofertados. 

 

10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 

todas as licitantes. 

 

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 

aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 

10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos 

lances verbais. 

 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 

verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 

por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 

máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 

pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 

de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 

primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

 

10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
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verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 

classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 

item a ser adquirido. 

 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 

ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 

pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 

lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na 

final da etapa competitiva. 

 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 

expressamente a respeito.  

 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 

lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

 

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 

negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para 

a administração. 

 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 

sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 

a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

 

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS 

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 

FEDERAL 123/06. 

 

10.3.1 – Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 

enquadrarem nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 
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147/2014. 

 

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 

ADJUDICAÇÃO. 

 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 

a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 

referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante. 

 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

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

edital, serão inabilitadas. 

 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 

empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 

documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 

negativa. 

 

Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 

hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 

do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 

face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 

a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 

seja obtido preço melhor. 

 

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 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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10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 

credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 

classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 

devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 

vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 

retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 

correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 

serão destruídos. 

 

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 

interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 

declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 

Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

 

11 – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados para 

assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05 (cinco) dias, nos casos em que o 

Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio, a contratada terá o mesmo 

prazo para devolução (em até 05 (cinco) dias), sob pena de decair ao direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, que terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas. 

11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela Municipalidade, por 

intermédio da emissão da Nota de Empenho. 

 

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do 

Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões 

determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº8.666/93, que será responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e 

adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 

previstos no contrato. 

12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam 

especificamente no art 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso 

de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos. 

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas 

à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 

13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 

obedecerão à disciplina do Decreto n° 4673/2017. 

13.2 -  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 

13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
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13.4- Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar 

documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 

artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. 

13.5-  O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: 

13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; 

13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: 

13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva 

Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento 

unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 

processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que 

deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. 

 

14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1- A empresa vencedora do certame deverá entregar os itens em até 2(dois) dias úteis após o 

requerimento formal emitido pela Secretaria Municipal solicitante; 

 

14.2- O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

a) Identificação da Secretaria municipal solicitante; 

b) Identificação dos itens a serem adquiridos; 

c) Quantidade e medida(quando necessário) dos itens; 

d) Local e prazo de entrega dos itens; 

e) Assinatura do Secretário(a) municipal responsável; 

 

14.3- O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que 

verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora 

do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

 

14.4 - Todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais, objeto desta licitação, correrão 

por conta da contratada incluindo despesas com deslocamento. 

 

14.5- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o(s) objeto(s) que vier a 

ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

 

14.6- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objeto(s), 

obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito. 

 

14.7- A Detentora da Ata se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 

seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 

sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, 
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lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 

Detentora, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 

a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do 

presente contrato. 

 

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA – FASE PRÉ 

CONTRATUAL; 

15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 

poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 

15.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 

proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 

seguintes; 

15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 

graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 

15.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 

15.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 

recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 

apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 

neste Edital; 

15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO – FASE 

CONTRATUAL  
15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, Ata de Registro 

de Preços que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 

estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

15.2.2- A Detentora da Ata inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a 

saber: 

a) Advertência;  

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 

licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:  

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de 

Preços;  

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;  

3. Apresentar documentação falsa;  

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

5. Não mantiver a proposta;  

6. Falhar ou fraudar na execução da Ata;  

7. Comportar-se de modo inidôneo;  

8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata de 

Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata à multa de mora, que será graduada de acordo 

com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
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a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 

injustificado, a Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor 

total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega.  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 

negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua 

convocação; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços por infração a qualquer 

cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;  

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 

fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 

cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% (dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração à qualquer 

cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de Preços, 

contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral da administração, 

motivado por culpa da detentora da Ata, garantida defesa prévia, independentemente das demais 

sanções cabíveis; 

 

15.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 

prática do ato conforme discriminado a seguir: 

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 

licitante e/ou Detentor da Ata, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 

graves ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 

10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 

cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente a 

Ata de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei. 

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

detentor da Ata faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a detentora da Ata 

responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido à Detentora da Ata o valor de qualquer multa porventura 

imposta. 

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 

a Detentora da Ata da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 

disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 

incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

 

16- DO REAJUSTE 

16.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto 

são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação 

prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.  

 

16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Detentora da Ata, esta deverá 

comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de 

apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 

composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 

aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 

inviável nas condições inicialmente avençadas. 

 

16.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá 

comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da 

Municipalidade. 

 

16.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para 

subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a 

revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata. 

 

16.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise 

técnica e jurídica do Município de Planalto 

 

16.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 

Detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 

preços acordados no presente instrumento. 

 

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º (décimo quinto) dia útil 

subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 

fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 

Municipal. 

 

17.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 

financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÃO 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00030 01.102.04.122.0402.2012 3.3.90.30.00.00.00000 

00180 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000 

00460 05.115.15.512.1501.1051 3.3.90.30.00.00.00000 

00650 05.115.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000 
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00690 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000 

00920 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000 

01230 07.121.12.365.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00000 

01260 07.121.12.365.1201.2046 3.3.90.30.00.00.00000 

01290 07.121.12.366.1201.2042 3.3.90.30.00.00.00000 

01310 07.121.12.367.1201.2041 3.3.90.30.00.00.00000 

01390 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000 

01550 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000 

01820 09.126.10.301.1001.2033 3.3.90.30.00.00.00000 

01870 09.126.10.301.1001.2034 3.3.90.30.00.00.00000 

02010 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.30.00.00.00000 

02230 10.144.08.241.0801.2021 3.3.90.30.00.00.00000 

02260 10.144.08.242.0801.2022 3.3.90.30.00.00.00000 

02280 10.144.08.244.0801.1025 3.3.90.30.00.00.00000 

02350 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.30.00.00.00000 

02470 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.30.00.00.00000 

02660 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.30.00.00.00000 

02780 13.136.18.+541.0801.2055 3.3.90.30.00.00.00000 

02870 14.138.13.390.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000 

 

17.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 

efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 

 

17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da 

Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos 

definidos no item 17.1. 

  

17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 

sejam tomadas por parte da Detentora da Ata, emitente da fatura. 

 

17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 

preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL n° 

012/2019. 

 

17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

 

17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 

poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 

contratuais. 

 

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
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18.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 

devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 

15.2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 

Francisco de Assis, nº 1583, centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e 

11h30 e das 13h00 e 17h00. 

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 

não o prazo de postagem; 

 

18.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 

impugnar o ato convocatório. 

 

18.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

18.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 

suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 

corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 

 

18.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a)  Pregoeiro (a) concederá 

àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 

correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada a vista imediata dos autos. 

 

18.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 

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

quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do 

pregão. 

 

18.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

 

18.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

19 – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a partir 

da data de assinatura do instrumento contatual, não podendo ser prorrogado.  

 

20 – DA CONTRATAÇÃO 

20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 

celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 

vencedora que será denominada de Detentora da Ata, a qual observará todas as normas legais e 

regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 
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20.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 

formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

 

20.2.1- As condições de aquisição constam no presente Edital, e poderão ser detalhadas, em cada 

contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

 

20.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

 

20.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial da Ata de Registro de Preços. 

 

19.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 

do art. 64, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

20.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura da 

Ata de Registro de Preços, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de 

manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei n.º 

10.520/02. 

 

20.5.1- Até a efetiva celebração da Ata de Registro de Preços com o adjudicatário, a retomada do 

procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas 

licitantes e o disposto no art. 4º, XXIII, da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no 

certame. 

 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 

Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 

Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

 

21.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 

Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

 

21.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 

8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são 

complementares entre si. 

 

21.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 

totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

 

21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Planalto. 

Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver 
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conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 

julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa.  

 

22 - ANEXOS DO EDITAL 

22.1- Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 

 

ANEXO I – Proposta de Preços (arquivo digital);  

ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento;  

ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;  

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Idoneidade;  

ANEXO V – Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 

da Constituição Federal;  

ANEXO VI – Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 

ANEXO VII – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

ANEXO VIII – Termo de Referência 

 

 

Planalto-PR, 08 de março de 2019. 

 

 

_____________________________ 

INÁCIO JOSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

 

ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

RAZÃO SOCIAL:___________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº __________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO_____________________________________FONE:____________________ 

 

MUNICIPIO:________________________________________EST.___________________ 

 

    

   Credenciamos o(a) Sr.(a)_____________________________________ 

__________________________, portador(a) da cédula de identidade sob nº 

__________________________ e CPF sob nº ___________________________________, 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

012/2019, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da 

empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar 

atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

 

 

 

Local e data_______/_____________________/__________ 

 

 

 

 

____________________________________________ 

   NOME: 

   RG/CPF 

CARGO 

(assinatura com firma reconhecida) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

 

 

RAZÃO SOCIAL:___________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº __________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO_____________________________________FONE:____________________ 

 

MUNICIPIO:________________________________________EST.___________________ 

    

   O representante legal da empresa_______________________________ 

_____________________________________, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, instaurado pelo 

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local e data_______/_____________________/__________ 

 

 

 

____________________________________________ 

   NOME: 

   RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

RAZÃO SOCIAL:___________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº __________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO_____________________________________FONE:____________________ 

 

MUNICIPIO:________________________________________EST.___________________

  

   Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, instaurado 

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Local e data_______/_____________________/__________ 

 

 

 

 

____________________________________________ 

   NOME: 

   RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PROPONENTE: ____________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº __________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO_____________________________________FONE:____________________ 

 

MUNICIPIO:________________________________________EST.___________________ 

 

    

   A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 

termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Local e data_______/_____________________/__________ 

 

 

 

____________________________________________ 

   NOME: 

   RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

 

ANEXO VI – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

 

 

RAZÃO SOCIAL:___________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº __________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO_____________________________________FONE:____________________ 

 

MUNICIPIO:________________________________________EST.___________________ 

 

    

   O representante legal da empresa_______________________________ 

_____________________________________, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, instaurado pelo 

Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 

de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local e data_______/_____________________/__________ 

 

 

 

____________________________________________ 

   NOME: 

   RG/CPF 

CARGO 
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ANEXO VII - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

 

MUNICÍPIO DE PLANALTO– PR 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ....... 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019  

    

Aos ......... dias do mês de .............. de......, o Município de Planalto - PR, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, centro, 

doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. .............., nos 

termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 

2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificação das 

propostas apresentada no Pregão Presencial SRP nº 012/2019 , por deliberação do Pregoeiro, 

devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em ............., 

resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as 

condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

................................................, sediada na ..............................., nº......., na cidade de 

................., Estado do ................, inscrita no CNPJ sob o nº ............................ e Inscrição 

Estadual sob o nº..................., doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada por seu ..... Sr. ............................., portador do RG nº .......................... e do 

CPF nº ........................ 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 1.1. O objeto desta Ata é contratação de empresa visando à aquisição de materiais de 

expediente (livraria), para atender à administração deste Município e todas as secretarias que 

dele fazem parte, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS conforme 

especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

MARCA/ 

FABRICA

NTE 

QUANTIDADE 

PREÇO 

UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 

TOTAL 

R$ 

      

      

 

 1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em 

igualdade de condições. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 

 3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Planalto - PR. 

 3.2. O Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da 

Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
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fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes 

informações: 

        3.2.1. Número da Ata; 

        3.2.3. Número do item conforme Ata; 

        3.2.3. Dotação orçamentária onerada; 

        3.2.4. Valor do material; 

        3.2.5. Requerimento. 

 3.3. O objeto deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO 

 4.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos solicitados em até 02 (dois) 

dias úteis, atendendo a todos os requisitos constantes no item 14 do edital, a qual somente 

poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria 

Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

 4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Discriminação dos objetos a serem adquiridos; 

c) Local onde serão entregues; 

d) Prazo para entrega; 

e) Quantidade e medidas, quando for o caso; 

f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 

g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

 4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitações do Município que 

verificará a possibilidade da aquisição/prestação de serviços e encaminhará o respectivo pedido à 

empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

 4.4.  A empresa licitante deve negar o fornecimento do objeto caso estes sejam solicitados 

sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2. 

       4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a 

empresa vencedora do certame. 

       4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 

 4.6. O fornecimento de materiais/serviços pela empresa vencedora do certame sem a prévia 

elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, 

configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho 

emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 

aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 

4.7.  As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, 

para fins de recebimento definitivo dos serviços. 

4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, 

após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no 

Controle Interno ou no Departamento de Licitações do Município ou na própria Secretaria 

Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

 

5.  CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
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5.1. O pagamento será feito pelo Município de Planalto/PR até o 15°(décimo 

quinto) dia útil após a emissão da nota fiscal, de acordo com o item 17 do edital, de forma 

parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente após o recebimento definitivo 

dos objetos, nos termos do item 14 do edital do certame. 

5.1. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

5.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela Detentora da Ata, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de 

Preços. 

5.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas 

nas seguintes dotações orçamentárias: 

DOTAÇÃO 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00030 01.102.04.122.0402.2012 3.3.90.30.00.00.00000 

00180 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000 

00460 05.115.15.512.1501.1051 3.3.90.30.00.00.00000 

00650 05.115.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000 

00690 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000 

00920 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000 

01230 07.121.12.365.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00000 

01260 07.121.12.365.1201.2046 3.3.90.30.00.00.00000 

01290 07.121.12.366.1201.2042 3.3.90.30.00.00.00000 

01310 07.121.12.367.1201.2041 3.3.90.30.00.00.00000 

01390 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000 

01550 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000 

01820 09.126.10.301.1001.2033 3.3.90.30.00.00.00000 

01870 09.126.10.301.1001.2034 3.3.90.30.00.00.00000 

02010 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.30.00.00.00000 

02230 10.144.08.241.0801.2021 3.3.90.30.00.00.00000 

02260 10.144.08.242.0801.2022 3.3.90.30.00.00.00000 

02280 10.144.08.244.0801.1025 3.3.90.30.00.00.00000 

02350 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.30.00.00.00000 

02470 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.30.00.00.00000 

02660 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.30.00.00.00000 

02780 13.136.18.541.0801.2055 3.3.90.30.00.00.00000 

02870 14.138.13.390.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por representante da 

Secretaria Municipal de Administração  conforme termo de referência, ao qual competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata, e de tudo dará ciência à 

Administração, bem como atestar a prestação de serviços, nos termos do item 14 do edital.  
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6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 

Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o 

servidor Rudinei Paulo Marques Correa para, junto ao representante da detentora da Ata, 

solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não 

sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à Detentora da Ata, para 

aplicação das penalidades cabíveis. 

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser 

alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à Detentora da Ata. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 

ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 

negociações junto aos fornecedores. 

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

7.3.2 – Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar 

o registro, sem aplicação de penalidade;  

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 

observada a ordem de classificação original do certame. 

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

7.4.1.  Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 

da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 

assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da 

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 

quando cabível. 

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 

alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a 

variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 

verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 

mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 

ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o 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 30 (trinta) dias. Todos os 

documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente 

autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

7.7. É vedado à Detentora da Ata interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o 

trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no 

Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do 

Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos 

do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

7.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos 

acima. 

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 

Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das 

hipóteses contidas no edital, quando: 

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não 

assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

8.2.1. Por razões de interesse público; 

8.2.2. A pedido do fornecedor. 

8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
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a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços, 

quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, a Ata de 

Registro de Preçosque se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela 

Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a 

Lei de Licitações. 

9.3- A Detentora da Ata inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 

legais, a saber: 

a) Advertência;  

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 

licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:  

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro 

de Preços;  

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;  

3. Apresentar documentação falsa;  

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

5. Não mantiver a proposta;  

6. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;  

7. Comportar-se de modo inidôneo;  

8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata de 

Registro de Preços, sujeitará o Detentor à multa de mora, que será graduada de acordo com a 

gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 

injustificado, a Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor 

total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega.  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de 

descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a Ata, ou 

ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da 

ata de sua convocação; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preço por infração a qualquer 

cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;  

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 

parte do fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em 

atraso por cada dia subsequente ao trigésimo; 
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f) 2% (dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração à qualquer 

cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de 

Preços, contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral da 

administração, motivado por culpa da Detentora da Ata, garantida defesa prévia, 

independentemente das demais sanções cabíveis; 

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 

prática do ato conforme discriminado a seguir: 

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado 

do licitante e/ou Detentor, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 

graves ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 

10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 

cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

detentor da ata faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a Detentora da 

Ata  responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido à detentora da Ata o valor de qualquer multa porventura 

imposta. 

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a detentora da Ata da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 

disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 

incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.  

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. As obrigações do contratante e da detentora da Ata são aquelas previstas no edital. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE 

ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. Os materiais serão recebidos na forma do item 14 do edital. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 
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13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser 

dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência 

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A execução da Ata de Registro de Preços, bem como os casos nele omissos, regular-

se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo 

diploma legal. 

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 

dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP nº 012/2019 , o seu respectivo Termo de 

referência, e a proposta da empresa. 

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP nº 012/2019 . 

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada 

pelo Excelentíssimo Senhor Inácio José Werle, Prefeito Municipal do Município de Planalto, e 

pelo (a) Sr.(a) ----------, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

 

 

 

 

Planalto - PR, ..... de .......... de 2019. 

 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 

 

 

Detentora da Ata (NOME) 

Representante Legal 

 

 


