Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

EDITAL DE LICIT AÇ ÃO
Pregão Presencial nº 62/2018-PMNL
Sistema de Regi stro de Preços
Li cit ação exclusiva para Microempresas e E mpresas de Pequeno P orte, nos
termos da Lei C omplement ar 147 de 07 /08/2014
Entidade Promotora: Município de Nova Lar anjeiras - Paraná.
Pregoeiro e E quipe de Apoio nomeados pe lo De creto nº 352/2017, de
23/10/2017, composta pelos senhores:
Pregoeiro: Valdecir Alves de Me deir os;
Pregoeiro Suple nte : Marcos André Sant i;
Equipe de A poio: Chaiane Mioranza, Fátima Trento e A nilton Jeferson Alves dos
Santos .
Data de E missão: 28 de Ag osto de 2018.
Data de Abertura: 13 de Set embro de 2018.
Horár io: 09:00 hor as.
O Muni cípio de Nova Laranje iras , Estado do Paraná, ins crito no Cadast ro
Nacional de Pess oa Jurídi ca s ob o nº 95.587.648/0001-12, com sede a Rua Rio
Grande do Sul, nº 21 22 - Centro, Nova L ar anjei ras - Paraná - Fone (42) 36371148, convida V. S.a. a parti cipar do Registro de Preços conforme a Licitação
Pregão Presenci al , t ipo menor pr eço por item, a realizar-se na Prefe itura
Municipal, e m confor midade com a Lei Federal nº 8.666/93 , 10.520/2002, com o
Decret o Federal nº 3.555 de 08/08/2000, com os De cretos Muni cipais nº
136/2006, 123/2007 e 34/2007, e com o des crito neste edital.
Os ane xos poderão ser retirados na sede da Prefe itur a Muni cipal, no
endere ço supracit ado, junto ao De part ame nto de Licitações ou através do e mai l: licitacao@ novalaranjeiras.pr. gov.br.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
Hab ilitação, de verão ser pr otocolados no setor de li citações da Prefeit ura
Municipal, no endereço supra mencionado, be m com o o crede nciament o dos
represe ntante s das e mpresas até às 08:30 (oito e trinta) horas do dia 13 de
setembr o de 2018.
1. OBJET O
1.1 O objet o da prese nte licitação é o regis tro de pre ços para contratação de
empresa para prest ação de servi ços de refeições e coffee break, inc luso
forneciment o de produt os de consumo, mater iais, equipament os e utensílios
necessários par a execução dos servi ços, confor me as e spe cificações descritas
no termo de referê ncia (M ode lo - Anexo II).
1.2 As quanti dades constantes no Ane xo II, não neces sariamente se rão
adquir idas e m sua totalidade. As mesmas são quantidade s est imadas, sendo
conside rados apenas para fi ns de adjudi cação e poste rior convocação par a
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assinatura da Ata de R egistro de Pre ço.
1.2.1 Não será limitado o quant itati vo mínimo a ser entregue por cada licitante
no momneto das requi sições e mit idas pe la prefeitura municipal.
1.2.2 As licitantes para as quais for adjudicado o ite m constante do Ane xo II e
forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direit o e a
exclus ividade de fornecime nt o do referido item até o té rmino da vigência
cont ratual.
1.2.3 Alertamos a t odos os licit antes, para fins de seus planejament os
or çament ári os que os mesmos não estão obrigados a adquirir pre viamente toda
a quantidade constant e do Ane xo II.
1.2.4 O Muni cípio de Nova Laranjeiras não se re sponsabilizará por prejuízos
financeiros, não cabe ndo por parte dos li citantes qualquer recur so sob alegação
da e xpectativa da compra por parte da Prefeitura.
1.2.5 Os pr odutos deverão ser entre gues na se de do muni cípio, em l ocais
indicados pela administração municipal, conforme orde m de compra emitida
pelo setor responsáve l.
1.2.5 .1 Não será l imit ada quantidade mínima de compra por requisição, ficando
o forne cedor obrigado a e fetuar a entrega no praz o estabele cido no ite m 1.2.6.
1.2.6 Os pedidos ser ão feit os pelo muni cípio com ante cedênci a mínima 48
(quarenta e oito) hor as , para que a empr esa possa se organizar e realizar a
entrega.
1.2.7 T odos os cust os com a prestação dos servi ços , ficarão por conta do
cont ratado.
1.3 A quantidade est imada para o prese nte processo licitat ório, relacionado no
edital de embasamento, ser ve apenas como orientação, não constit uindo, s ob
hipótese alguma garantia de fat uramento.
2. ESCLAREC IMENTOS INIC IAIS
2.1 O Siste ma de Registro de Pre ços (SRP) é um conjunto de procediment os para
regist ro formal de preços relativos à aquisição futura de bens , onde as e mpresas
dis ponibilizam be ns e serviços a pre ços e praz os cert os e regist rados em
document o espe cífico denominado Ata de Registr o de Pre ços. Neste Sistema, as
aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integr am a Ata,
sem, no e ntanto, es tarem ne cessariamente obrigados a cont ratar com os
forne cedores ve ncedores do certame.
2.2 Nesta li citação, s erá firmada uma Ata de Registr o de Pre ços , que é um
document o vinculat ivo, obr igacional , com caracter ística de compromisso para
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futura contrat ação, onde os forne cedores manterão seus pre ços registrados ,
durante o per íodo de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite ,
o Muni cípio de Nova Laranjeiras e fetuará aquisições nas quantidades julgadas
ne cessár ias e aos mesmos preços registrados no certame.
2.3 Ao pre ço do primeiro colocado pode rão ser registrados tant os for ne cedores
quanto ne cessários para que , e m função das propostas apre sentadas, se ja
atingida a quantidade total de cada item.
2.4 Quando das cont ratações de correntes do regist ro de pre ços será respeitada
a or dem de cl assificação das empres as const antes da Ata.
3. DAS CONDIÇÕES PARA P ARTIC IPAÇ ÃO
3.1 Somente poderão participar dest a Licitação Microempresas e Empres as de
Pequeno Port e, nos termos da Lei Complement ar 147 de 07/08 /2014, e que:
3.1.1 Estabeleci das no país do ramo perti nente ao objeto da licit ação que
sat isfaçam as condições e dis posições cont idas neste E dital e seus Anex os, cuja
sede da empresa esteja localizada no âmbito regional, terão preferência até o
l imite de 10% acima do mel hor preço válido, conforme previsto no item 7 .13 do
edit al, objetivando a promoção do desenvolviment o econômico e social.
3.2 Não se rá admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas
em quaisquer das hipóteses a seguir e lencadas:
a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de cre dores, diss ol ução
ou liquidação;
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja s ua forma de consti tuição,
sejam contr oladoras, coligadas ou subsidiár ias entre si ;
c) Que , por quaisque r mot ivos, te nham sido de clar adas inidôneas ou punidas
com suspensão por órgão da Administração Públ ica Direta ou Indireta, nas
esferas Federal, Estadual ou Munici pal, desde que o At o tenha sido publicado na
imprens a oficial, conforme o caso, pelo ór gão que o praticou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni ção. As consultas se rão realizadas
nos port ais do TCU https://contas.tcu.gov.br /pls/ape x/f?p=2046:5 e do TCE-PR
http://servicos.t ce .pr.gov.br /t cepr /municipal/ail/C onsult arImpe di dosWe b.aspx
d) Estrange iras que não funcionem no País;
e) Que se ja servidor público ou di rigente de órgão ou e ntidade cont ratante ou
responsáve l pela li citação, conforme art. 9° , inciso III da Le i 8.666/93;
f) Que tenha em se u quadro social, ger ente , diretor , sócio, pr oprietário,
administrador, controlador ou conselhe ir o que seja Prefe ito, Vice -Prefeit o,
Vereadores , ocupante s de car go em comiss ão ou função de confiança, ou seus
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cônjuges e companheiros, conforme § 9º do art . 105-A da Lei Orgânica
Municipal.
4. DO CREDENC IAMEN TO
4.1 No início da sessão, cada licitant e poderá credenciar apenas um
represe ntante , o qual deverá ident ificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a
respe cti va cédula de identidade ou docume nto e quivale nte e compr ovando, por
mei o de instrument o próprio, pode res para formulação de pr opost as (lances
verbais) , ofert a de descont o e para a prática dos demais atos ine rentes ao
cert ame. (Modelo - Anexo IV) , acompanhado do contr ato social e/ou documento
equivalente devidame nte aute nti cado.
4.1.1 A comprovação de microempresa e empresa de pequeno port e, deverá ser
feita j untament e com o credenci amento, mediant e apresentação de declaração
firmada pelo representant e legal, de que se enquadra no conceit o de ME , EPP
ou MEI, sob as penas da lei (Modelo - Anexo VIII), acompanhada da Cert idão
Si mpli ficada da Junt a Comerci al.
4.1.2 O s docume ntos mencionados no item anter ior, inclusive o docume nto de
identifi cação do representante cre denciado, de verão ser apr esentados e m
fot ocópias autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos re spe ctivos
originais, para a devi da aute nticação, pela Equipe do Pregão ou já autent icados
por cart ór io compete nte.
4.1.3 O cre denciamento (M ode lo - Ane xo IV), deverá t er firma reconhecida em
cart ór io, na assinat ura do represent ant e legal.
4.2 Se a empresa se fizer represent ar por pr ocurador , faz-se necess ário o
cre denciamento através de out orga por inst rume nto públi co ou particular; ne ste
último caso mediant e apresentação do ato constitutivo da Empre sa, par a
identifi cação daquele que out orgou os poderes ao se u represent ante. Tanto o
instr ument o público como o particular deverá conter menção e xpressa de que
lhe confe re amplos poderes, i nclusive para for mul ar ofertas e lances de pre ços ,
para re ce biment o de i ntimaçõe s e notificações , desistência ou não de re curs os ,
bem como, dem ais atos pertinentes ao certame.
4.3 Fazendo-se repr esentar a licitante pelo seu sócio-gerente, di retor ou
proprietár io, deve rá compr ovar ser o responsáve l legalme nte , podendo assi m
assumir obrigações e m decorrê ncia de tal investidura.
4.4 Cada cre denciado poderá representar apenas uma empresa lici tante.
4.5 Ini ciada a Sessão, será vedada a substituição do repre sentante da empresa
devidamente credenci ado, ainda que esteja munido de instrume nto procurat ório
com poderes e spe cíficos, salvo por caso fort uito ou for ça maior.
4.6 A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3 não
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implicará a e xclusão da empre sa em partici par do certame, mas i mpe dir á o
represe ntante de se manifestar na aprese ntação de lances verbais e demais
fases do pr ocedime nt o licitat ório.
4.7 Os documentos que cr edenciam o represent ant e deverão ser entr egues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02 .
5. DO RECE BIMENTO E DA ABE RTURA DOS ENVELOPES
5.1 A reunião para rece bime nt o e abertura dos envelopes conte ndo a Propost a
de Pre ços e os Documentos de Habilitação s erá pública, dirigida pelo Pregoei ro,
em confor midade com e ste Edital e seus A ne xos, no local e horário
determinados no preâmbulo do presente e di tal.
5.2 Declarada aberta à sessão pelo Pr egoeiro, os represe ntante( s) da(s)
Empresa(s) licitante(s) entre gará (ão) os envelope s contendo a(s) proposta(s) de
preços e os documentos de habilit ação, não sendo aceita, a part ir desse
momento a admissão de novos licitante s.
5.2.1 As li citantes deverão entregar ao Pregoeir o, declaração assinada pelo
represent ante legal de que cumpre plenament e os requisitos de habi litação
(Modelo - Anexo VI) .
5.3 O envelope da Proposta de Pre ços deverá ser e xpresso, em seu e xterior , as
seguintes infor mações :
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE P REÇOS
MUNIC IPIO DE NOVA LARANJE IRAS
PREG ÃO PRESENCIAL ( SRP) N º 62/2018 - PMNL
RAZ ÃO SOC IAL E N º DO CNP J DO PROPONEN TE
5.4 O envelope dos Document os de Habilitação de verá ser e xpresso, e m se u
exterior , as seguinte s infor mações:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNIC IPIO DE NOVA LARANJE IRAS
PREG ÃO PRESENCIAL ( SRP) N º 62/2018 - PMNL
RAZ ÃO SOC IAL E N º DO CNP J DO PROPONEN TE
5.5 Inicialmente , será aberto o Envelope 01 - Proposta de Pre ços - e , após , o
Enve lope 02 - Documentos de H abilitação.
6. DA PROPOSTA DE P REÇOS - FORMAL E MÍDIA DIGITAL
6.1 ALÉ M DA P ROP OSTA FORMAL, deverá ser apresent ada P ROPOSTA EM MÍDIA
DIGITAL, preferenc ial mente em CD ou DV D ( com a extensão .esl) , nos
parâmetros do Sistema Equiplano conf orme programa de geração de proposta
disponível no site: www.equiplano.com.br
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No rodapé clique em: Cotação e Proposta
Clique nos links abaixo para salvar os pr ogr amas e o manual
Cotações
Manual para Fornecedores
Propostas
5.1.1 Para pree nchimento e e miss ão da propost a será ne cessário a utilização do
programa de Geração de Pr oposta e Aquiv o Digital.esl, os quais de verão ser
sol icitados por e-mail no endere ço: licitacao@novalaranjeiras .pr.gov.br.
6.1.2 O arquivo .esl deverá conter :
a) Dados do Fornecedor: R azão Social ou denominação da li citante , com se u
endere ço completo (logradouro, número, bairr o e CE P), te le fone fixo/fax,
telefone móve l, ende reço eletrônico (e-mail), núme ro de inscrição no C adastro
Nacional de Pes soa Jurídica do Mi nistério da Fazenda - CNPJ;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, N ome, Cidade, Estado, Conta e Data de
Abertura se houver;
c) Dados do Representante : Nome completo, docume ntos pess oais, endere ço
complet o (logradour o, númer o, bairr o e CEP), telefone fixo, telefone móve l e
endere ço elet rônico ( e-mail) ;
d) Dados do Q uadro Societári o: Nome completo, documentos pessoais , endere ço
complet o (logradouro, núme ro, bairro e CEP) , telefone fixo, telefone móvel ,
endere ço elet rônico ( e-mail) , e ato constit utivo;
6.1.3 Prazo de validade da pr oposta, não poder á ser inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.
6.1.4 Prazo de entre ga dos produt os , não poderá ser inf erior a 1 2 (doz e) meses,
a contar da data de assinat ura do Contr ato e /ou At a de Re gist ro de Pre ços.
6.1.5 Serão des class ificadas as empres as que:
- Não aprese ntare m a proposta e m format o .esl em mídia digital;
- O Sistema Equiplano ut ili zado pe la Prefeitura não re conhe cer, ler ou
desconhe ce r o cont eúdo da mídia di gital, por falha na mídia ou falha
operacional da empresa;
6.1.6 Demais disposi ções constantes neste item.
6.1.7 Não serão le vadas em consideração quaisquer vantagens não previstas
neste Edital.
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6.1.8 Juntamente com a proposta de preços as licitantes deverão apresentar
declaração, que os pr eços expressos na proposta apresentada contemplam os
preços compatív eis aos prat icados no mercado local/reg ional atualmente
(Modelo - Anexo IX).
7. DO JULG AMENTO DAS P ROPOST AS
7.1 Após apresentação da proposta, não caberá desistê ncia, sal vo por mot ivo
justo de cor rente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.2 Abert os os enve lopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe
de apoio e cre denciados que desejare m.
7.3 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critér io de
menor preço por item.
7.3.1 Serão des classificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo
fi xado por ite m.
7.4 Lido os pre ços, o Pregoeiro re laci onará todas as propostas classificadas em
orde m cre scente.
7.5 Dentre as licitant es classificadas serão selecionadas para a fase de lances
verbais a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e as demais propost as cujos
val ores estej am no int ervalo de no máximo 10% ( dez) por cent o da proposta de
menor val or .
7.6 Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escr itas de
preços , nas condições do subitem acima, serão classificadas as melhores
propostas subse quentes, até o máximo de 03 (três) , salvo empate , para
poderem participar da etapa de lances verbais.
7.7 A validade do pregão não será comprometida se for inviabi lizada a fase de
lances e m virtude da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta
escrita, como t ambém a classifi cação de apenas 02 (duas) ou menos pr opostas
escritas de pre ço não inviabilizará a realiz ação da etapa de l ances verbais ou
fase de negociação.
7.8 Em cont inuação, será dado iníci o à etapa de apresentação de lances verbais
pelos lançadores se le cionados, que deverão formular lances de sucessivamente ,
em valores distint os e de cresce ntes.
7.9 O Pre goeiro fará uma rodada de lances convidando o representante da
licit ante que ofere ce u a proposta escr ita de MAIOR PREÇO POR IT EM, a faze r o
seu lance e , em segui da, os representantes das demais empresas selecionadas
na or dem decresce nte de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a
proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.
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7.10 Só serão ace itos lances verbais infe riores ao ultimo me nor per ce ntual
obtido.
7.11 O licitante que não aprese ntar lance em uma r odada não ficará impe di do
de participar de nova rodada, caso ocorra e o lici tante não tenha expressamente
de clar ado que ence rr ou seus lances.
7.12 Em não havendo mais lances verbais, será encer rada a etapa competit iva e
orde nadas às ofert as, exclusivamente se gundo o cr itério de MENOR PREÇO POR
ITEM.
7.13 As Microempres as e Empresas de Pequeno Porte, sediadas no âmbito
regional, terão a pr ioridade de contratação, desde que aprese ntem ao final da
fase de lances, valore s até o limite de 10% superiores do melhor pre ço válido,
conforme disposto no Art. 48 , § 3 º da Le i Comple mentar 123/2006 e alterações
incluí das pela Lei Compleme ntar 147 /2014.


Entende-se por se diadas no âmbit o re gional , as Micr oempresas e
Empresas de Pequeno Porte, que estejam local izadas na re gião do
Territóri o da Cidadania - Cantuquiri guaçu, a qual abr ange uma área de
13.986,40km² e é compost a por 20 municípi os:



Porto Barreiro, C ampo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Espigão
Alto do Iguaçu, Foz do Jor dão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibe ma, Laranjeiras
do Sul, Marquinho, Nova Laranjeir as , Pinhão, Quedas do Iguaçu, Reserva
do Iguaçu, Rio B onit o do Iguaçu, T rês B arras do Par aná, Vir mond e
Diamante do Sul.
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
Fonte: Sistema de Informações Ter ritoriais http://sit.mda.gov. br

7.13.1 A pri oridade prevista no item “7.13”, justifica-se devi do a necessidade de
promoção do desenvolvimento e conômico social no âmbito regional e ampliação
da eficiência das polít icas públicas.
7.14 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo
Pregoeiro a aceitabilidade da propos ta escrita de menor pre ço, face ao val or
estimado para a contr atação, de cidindo a respeit o.
7.15 Em t odos os casos, se rá facultado ao Pregoeiro negociar diretame nte com
as licitantes em bus ca do menor preço.
7.16 Não fi cará fixado o li mite mínimo do valor de cada lance , ficando a cargo
do Pre goeir o decidi r a respeito.
7.17 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, i mpl icará a exclusão do licitante da etapa de lance s verbais e na
manutenção do último pre ço apresent ado pe lo licitante, par a efeit o de
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orde nação das pr opostas.
7.18 Não pode rá haver desistê ncia dos lances ofertados, sujeitando-se o
propone nte desistente às penalidades const antes de ste Edital.
7.19 Caso não se realize lance ve rbal, será verificada a confor midade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a cont ratação, se
atender as necessidades da administração o pregão será validado e passará para
a fase se guinte .
7.19.1 O pregoeiro poderá negociar com o autor da ofe rta de melhor valor com
vist as ao aumento do des cont o.
7.19.2 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro exam inará a aceitabilidade da
proposta de maior des cont o, de cidindo motivadame nte a re speit o.
7.19.3 Havendo ape nas uma pr oposta e desde que ate nda a todas as condições
do e dital e estando o seu pre ço compat íve l com o praticado no mercado, esta
poderá ser ace ita, podendo o Pre goeiro negociar visando obtenção de pre ço
melhor.
7.20 Após a finalização das etapas de classifi cação (propostas e scritas, lances
verbais e negociação, se houver), pr oceder-se-á a abertura do enve lope DOCUMENTOS DE HABIL ITAÇÃO do licitante vencedor (classificado em primeiro
lugar) , caso este seja inabilit ado será aber to o envelope de habilitação do 2 º
lugar e assim sucessi vamente até que o seguinte classificado que preencha as
condições de habilitação seja de clarado li citante ve ncedor , nas condições por
ele pr opostas.
7.21 Constatado o ate ndi ment o das e xigências fixadas no edital, o licitante será
de clar ado vencedor, sendo-l he adjudicado o objeto do certame.
7.22 Da reunião, lavr ar-se-á ata cir cunstanciada, na qual serão regist radas as
ocorrências relevantes, deve ndo a mesma, ao final, se r assi nada pelo Pre goeiro,
pela e quipe de apoio e pelos licitantes presentes; a estes , sendo-lhes facultado
esse dire it o.
7.22.1 Havendo re cusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será
regist rado pel o Pre goeir o, presumindo-se concordânci a de tal licitante com
todos os se us termos e conteúdo, ficando precluso o direit o de re curso.
8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
8.1 Para fins de habilitação ao ce rtame , os interessados terão de satisfaze r os
requisit os relat ivos à: habilitação jurídica; quali fi cação e conômico-financeira;
regular idade fis cal.
8.1.1 Os documentos com pr obatór ios per tinentes à habil itação jurídica,
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qualificação econômi co-financeira e regul aridade fiscal de verão se encontrar
dentr o do E nvelope N º 02 ( Docume ntos de Habilit ação).
8.1.2 Será
document os
divergências
informações

compr ovada a veracidade das i nformaçõe s constantes nos
aprese ntados, mediante diligência via on line, caso haja
entre o docume nto aprese nt ado e o verificado, prevale cerá às
on line.

8.1.3 Os docume ntos de habilitação de verão ser autenticados por cartório
competente , ou por servidor de vidamente qualificado.
8.1.3 .1 As aute nticações que por ve nturas dependere m do se rvidor terão que
ser obrigatoriame nte , efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão,
(mí nimo de uma hora).
8.1.3 .2 Não ser ão autenticados document os na sessão, salvo para obser var o
Art. 4 º do De cret o Federal nº 3555/2000.
8.2 As empresas deverão aprese ntar, dentr o do Envelope N º 02 (Documentos de
Habilitação) , os documentos abaixo re lacionados , e m plena validade :
8.2.1 - RE LATIVOS À HABILIT AÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa indi vidual;
b) At o const itutivo, estatut o ou cont r ato s oci al e m vigor de vidame nte
regist rado, e m se tratando de s ociedades comerciais e , no caso de sociedades
por ações, acompanhado de docume ntos de eleição de se us administradores;
b.1) Os document os em apreço deve rão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consoli dação respe ct iva;
c) Ins cr ição do ato constitutivo, no caso de socie dade s civis , acompanhada de
prova de diret oria em exer cíci o; e
d) De creto de autorização, e m se tratando de empresa ou sociedade estrange ira
em funcionamento no País, e ato de registr o ou autorização para funcioname nto
expe di do pel o Ór gão competente, quando a atividade assim o e xigir ;
e) Certificado da Condição de Microempreendedor indi vidual em se tratando de
micr oe mpree nde dor;
f) Compr ovação da Situação junto ao C adastro Nacional de Pess oas Jur ídicas CNPJ;
g) C ópia do Al vará de Lice nça Sanitár ia e m plena validade ;
h) Cópia do Alvará de Lice nça para Localização em ple na validade .
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8.2.2 - RE LATIVOS À REGULARIDADE FISC AL E T RABALHIST A
a) Prova de regulari dade para com a Faze nda Federal, mediante apresent ação da
Certidão Negativa de Débitos Re lativos a Tr ibut os Federais e à Divida Ativa da
União (Ce rti dão Conjunta RFB/PGFN);
b) Pr ova de regularidade par a com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licit ante , ou out ra equivalente , na for ma da lei, mediant e aprese ntação
Negativa de Débitos R elativos a Tributos e de Dí vida At iva Estadual;
c) Pr ova de regularidade para com a Faze nda Municipal do domicí lio ou sede do
licit ante , ou outra e qui valente, mediante apresentação Negat iva de Débit os
Relativos a Tr ibutos e de D ívida Ativa M uni cipal;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garant ia por Te mpo de Serviço
(FGTS) , demonst rando situação regular no cumprimento dos e ncargos sociais
insti tuídos por lei;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ( confor me Lei nº 12.440 , de
7 de julho de 2011).
8.2.3 - RE LATIVOS À Q UALIFIC AÇÃO ECONÔMICO-FIN ANCEIRA
a) Certidão ne gativa de falência ou concordata e xpedida pel o distr ibuidor da
sede da licitante;
a.1) As certidões , que não e xpressarem o prazo de validade, de verão ter data de
expedição não super ior a 90 (noventa) di as, da data prevista par a aprese ntação
dos e nvel opes.
8.3 - DEC LARAÇÕES
Os Forne cedores deverão aprese ntar de claração, devidamente assinada
pelo representante le gal da empresa, s ob as penalidade s cabíveis , de que:
a) Decl ara que não é servidor público ou dirigente de órgão ou entidade
cont ratante ou responsável pela licitação, (Modelo - Ane xo I II) , nos Ter mos do
art. 9°, inciso III da Lei 8 .666/93;
b) De clara ainda, que não possui em seu quadro s ocial, gere nte , di retor , sócio,
proprietár io, administrador, controlador ou conselhe ir o que seja Prefe ito, Vice Prefe ito, Vereadores , ocupantes de cargo e m comissão ou função de confiança,
ou seus cônjuge s e companheiros, (Mode lo - Anexo III) , nos Termos do ar t. 105A § 9 º da Lei O rgânica Municipal;
c) Os document os que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conheci ment o de t odas as infor mações, condições locais e grau de dificuldade
da entrega (Modelo - Ane xo V) ;
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d) Não se encont ra declarada inidônea par a li citar ou cont ratar com órgãos da
Adm inistração Pública Federal , E stadual, Municipal e do Distrit o Federal
(Modelo - Ane xo V);
e) Declara inexistência de fat o supe rve niente impeditivo de habilitação, na
forma do Art . 32, § 2 o , da Lei nº 8.666/93 (M odelo - Anexo V) ;
f) De clara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos par a
participação no prese nte certame (Modelo - Ane xo VI);
g) De clara que não poss ui e m se u quadro de pessoal e mpre gado(s) com menos
de 18 anos , em tr abalho noturno, perigoso ou insalubre e menore s de 16
(dezesseis) anos, e m qualquer tr abalho, salvo na condição de apr endiz , a partir
de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Const itui ção Feder al e art. 27, V ,
da Lei nº 8.666/93. (Model o - Anexo VII).
8.3.1 NOTA IMPORT ANTE:






Em cas o de paralisação ( greve) dos se rvi dores de órgãos públi cos
Federais , Estaduais e Municipais , e m qual quer esfera de Poder
(Legislativo, E xe cuti vo e Judiciário) , que impe ça a e xpedição de
document os oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à
apresentação do docume nto que não pôde ser apresentado na data da
abert ura dos envelopes do certame , em at é 05 (cinco) dias úteis após o
encerrament o da greve.
No caso de apresentação de ce rtidão positiva (ou documento que
demonstre que a licitante está irregular perante deter minado órgão) ,
have rá a inabilitação em razão de fat o superveniente, de acordo com o
previst o no artigo 43 , parágrafo 5 º da Lei nº 8.666/93 .
Caso já este ja estabelecida a relação contr atual (nota de empenho e/ou
cont rat o) , vindo o Contrat ado apresentar certi dão posit iva ( ou
document o que demonstre que a lici tante está irre gular perante
determinado órgão) , ocorrer á a res cisão cont ratual, por inadimpleme nto
de cláusula do contrato, confor me artigo 55 , inciso XIII c/c artigo 78, I da
Lei Feder al nº 8.666/9 3.

8.4 Have ndo alguma restrição na comprovação da regular idade fis cal e
trabalhista, a e mpresa não se rá de clarada inabilitada, e será as segurado o prazo
de 5 ( cinco) dias úte is cujo te rmo inicial corresponderá ao mom ento e m que o
propone nte for de clarado o ve ncedor do certame , prorr ogáveis por igual
perí odo, a crité rio da Administração Pública, para a r egularização da
documentação, pagamento ou par celament o do débit o, e e miss ão de e vent uais
cert idões negativas ou positivas com efeit o de certidão ne gativa.
8.5 As pr oponentes deverão apr esentar declar ação f ir mada pelo representante
leg al, de que se enquadra no conceito de ME ou E PP, sob as penas da lei
(Modelo - Anexo V III), no ato do credenci amento, acompanhada da Cert idão
Simplif icada da Junt a Comerc ial .
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8.5.1 C onsidera-se microe mpresa, o e mpresário, a pessoa jur ídi ca, ou a ela
equipar ada, aufira, e m cada ano-calendário, receita brut a igual ou infe ri or a R$
360.000,00 (treze ntos e ses senta mil reais).
8.5.2 Consideram-se empresas de peque no porte, o empresário, a pessoa
jurídica, ou a ela e quiparada, aufira, e m cada ano-calendár io, rece ita brut a
superior a R$ 360.000,00 (trezent os e se ssenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três mil hões e seisce ntos mil reais) .
9. DA IMPUGN AÇÃO DO ATO C ONVOC ATÓRIO
9.1 Qualquer pessoa poderá s oli citar es clare ci mentos , providências ou impugnar
o presente edital.
9.2 As solicit ações de esclare cime ntos, de providências ou as i mpugnações do
presente edital deve rão ser protocoladas na Prefeitur a Municipal na di visão de
licit ações ,
ou
encaminhadas
atravé s
do
e-mail:
licit acao@novalaranjeiras.pr .gov.br , em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis
anteriore s à data fixada para recebimento das propostas.
9.3 Cabe rá ao Pregoeiro de cidir sobre a petição no prazo de 24 ( vinte e quatro)
horas e infor mar ao recorre nte , Decret o nº 3.555/2000, artigo 12.
9.4 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data par a
a realização do certame , de vendo-se cumprir o de vido pr azo le gal.
10. DOS RECURSOS
10.1 Declarado o vencedor , qualque r li citante poderá manifestar imediata e
mot ivadamente a intenção de recorrer , quando lhe será concedido o prazo de
três dias par a apresentação das razões do recurso, fi cando os demais licit antes
desde logo inti mados par a apresentar contra-razões e m igual número de dias ,
que come çarão a corre r do tér mino do prazo do re corrente, sendo-lhes
assegurada vista ime diata dos autos.
10.2 A falta de manifestação ime diata e motivada do licitante import ará a
de cadência do direit o de re curso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao ve ncedor.
10.3 O recur so contra de cisão do Pre goeiro não terá efe ito suspensivo.
10.4 O acolhime nto de re curso importará a invalidação apenas dos atos
ins us cetíveis de apr oveitame nto.
10.5 Decididos os re curs os , a autori dade compete nte fará a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vence dor.
11. DA ADJUDICAÇ ÃO
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11.1 Cas o não haja recurso, o Pre goe ir o, na própria sessão pública, adjudi cará o
objeto do certame à licitante vence dor a, encaminhando o process o para
homologação pel o Prefeito Municipal.
11.2 Ao Municípi o de Nova Laranjeiras, fica assegur ado o direito de re vogar ou
anular a prese nte licitação, e m parte ou no todo, em decisão justificada. E m
caso de re vogação ou anulação par cial do cer tame, o MUNICÍPIO poderá
apr ove itar as pr opostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e
na estrit a obser vânci a aos critérios de julgame nto previst os neste edital e na
legislação vigente .
12. HOMOLOG AÇÃO E DA FORMALIZ AÇ ÃO DA ATA DE REGIST RO DE P REÇO
12.1 Homologada a l icitação, ser á formalizada a Ata de Regis tro de Preços ,
document o vinculat ivo obrigacional, com caracter ísticas de compromisso para a
futura contrat ação, com o forne ce dor pr imeiro classificado e , se for o caso, com
os de mais classificados.
12.2 No cas o do forne cedor primeir o classificado, depois de convocado, não
compare ce r ou se re cusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo
das cominações a ele pre vistas neste Edit al, a Pref eitur a Munic ipal de Nova
Laranjeiras poderá registr ar os demai s lici tantes , na ordem de classificação,
convocar os demais forne cedores visando igual oport unidade de negociação.
12.3 O forne cedor terá seu re gistro cancelado quando
da Ata de Registro de Pre ços, não reti rar a nota
estipulado ou não re duzir o preço registrado quando
aqueles prat icados no mercado, conforme previsto
Municipal nº 136/200 6.

descumprir as condições
de empe nho no prazo
esse se t ornar s upe ri or
no Art . 13 do De creto

13. DAS CON DIÇÕES DE P AG AMENTO
13.1 Os pagamentos serão efetuados e m até 30 (tri nta) dias após a entre ga,
conferência de quantidade e qualidade do pr oduto pelo De partament o de
Compras, à base dos pre ços unitários apresentados na proposta, e mediante a
apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº d a li citação, agência
e conta corrente em nome da pr oponente , do banco a ser de posit ado, e das
provas de regularidade com a Recei ta Federal, através da Certidão Negativa Conjunta RFB/PGFN e junt o ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
13.2 Durante a vigê ncia da Ata de Re gistr o de Pre ços, os pre ços re gistrados
serão fixos e irreajust áveis, exceto nas hipóteses, de vidamente compr ovadas, de
ocorrência de situação pre vista na alínea “ d” do inciso II do art . 65 da Lei nº
8.666/93 ou de re dução dos pre ços praticados no mer cado.
13.3 Mesmo comprovada a ocorrência de situação pre vist a na alíne a “d” do
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 , a Administração, se julgar conveniente ,
poderá opt ar por cancelar a Ata e iniciar outro pr ocesso licitat ório.
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13.4 Compr ovada a r edução dos pre ços praticados no mer cado nas mesm as
condições do regi stro, e , definido o novo preço máxi mo a ser pago pela
Adm inistração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de
Adm inistração para alteração, por aditamento, do pre ço da Ata.
14. DAS CON DIÇÕES DE RECE BIMENTO DO PRODUTO
14.1 A Secret ar ia Municipal de Administração será o órgão res ponsável pe los
atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços de correntes
desta li citação e indicará, sempre que sol icitado pelos órgãos usuár ios ,
respeitada a ordem de registr o e os quantitat ivos a serem adquir idos, os
forne cedores par a os quais ser ão emitidos os pedidos.
14.2 O recebimento dos pr odutos será realizado pela Comissão de Recebime nto
de Bens e Serviços, nomeada pe lo De cret o Municipal nº 228/201 5, por membr os
vinculados à secretaria que realiz ou a despe sa.
14.3 Somente quando o primeir o licitante registr ado ati ngir a tot alidade do seu
limite de forne cime nto estabe le cido na Ata de Regist ro de Pre ços, será indicado
o se gundo e, assim sucessivamente , podendo ser indicados mais de um ao
mesmo tempo, quando o quantit ati vo do pedido de forneciment o for super ior à
capacidade do licit ant e da vez .
14.4 A convocação dos forne cedores pela Secretaria de Administração será
formalizada e conterá o endereço e o praz o máximo em que dever ão comparecer
para retirar o res pe ctivo pedido.
14.5 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não
compare ce r , não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumpr ir as
obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços , e stará sujeito às sanções
previstas neste Edit al.
14.6 Quando comprovada uma dessas hipót eses, a Secretar ia de Administração
poderá indicar o próximo fornece dor a ser destinado o pedido, s em prejuí zo da
abert ura de processo administrat ivo para aplicação de penalidades.
15. DAS SANÇÕES
15.1 À licitante ve ncedora deste certame s erão aplicadas as sanções previ stas
na Le i nº 8.666/93 , De creto Municipal nº 136/2006, nas segui ntes situações ,
dentre outras:
15.1.1 Pela re cusa injustificada para a e ntr ega dos itens ofert ados, nos prazos
previst os neste edital, será apl icada multa na razão de 10% ( dez por ce nto)
calculado sobre o valor total da pr opost a, até 05 ( cinco) dias consecutivos.
15.1.2 Pelo atr aso ou demora injustificados para a ent rega dos ite ns ofertados ,
além dos pr azos est ipulados neste edital, aplicação de multa na r azão de R$
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100,00 (cem re ais) , por dia, de atras o ou de demora.
15.1.3 Pe la entrega e m desacor do com o solicitado ou pr oblemas na emissão da
Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cent o), sobre o val or
total da proposta, por infração, com praz o de até 24 ( vinte e quat ro) horas para
a efetiva subst ituição dos produt os.
15.1.4 Nos ter mos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 , a licitante , se m
prej uízo das de mais cominações legais e contratuais, poder á ficar, pelo praz o de
até 60 (sessenta) mes es, impedida de licitar e contratar com a Administração
Pública e descre denciada do Registro Cadastral de Forne cedores do Município
de Nova Laranjeiras, nos cas os de :
a) apresentação de docume ntação falsa;
b) retardamento na e xecução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance ve rbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na exe cução do contrat o;
f) falha na e xecução do contrato.
15.1.5 Será facultado à licitante o prazo de 05 ( cinco) di as úteis para a
apresentação de de fesa prévia, na ocorrência de quaisquer das s ituações
previstas neste edital.
15.1.6 As mult as previ stas nesta seção não exi mem a adjudicatária da reparação
dos e ventuais danos , perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
administração.
16. DAS DISPOS IÇÕES GERAIS
16.1 As despesas decorrentes da aquisição dos produt os , objet o desta licitação,
corre rão por cont a das se guintes dotações orçament árias:
02
001
04.122.0002.2004
3.3.90.39.00.00
00160 E 00000

GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

03
001
04.122.0003.2011
3.3.90.39.00.00
00510 E 00000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

06
003
15.451.0005.2027

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E URBANISTICO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
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3.3.90.39.00.00
01340 E 00000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

07
001
12.122.0007.2039
3.3.90.39.00.00
01850 E 00000
01860 E 00103
01870 E 00104

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ENSINO
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%

08
001
27.812.0015.2061
3.3.90.39.00.00
03040 E 00000

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

09
001
10.301.0008.2067
3.3.90.39.00.00
03260 E 00000
03270 E 00303

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

10
001
08.243.0009.2077
3.3.90.39.00.00
04010 E 00000

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIAIS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

11
001
20.606.0011.2100
3.3.90.39.00.00
04900 E 00000

SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

16.2 As normas discipl inadoras da licitação serão sempre interpret adas em favor
da ampliaçã o da disputa entre as interessadas, des de que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segur ança da contratação.
16.3 A apresentação da proposta pe la li cit ante impli ca ace itação deste e dital ,
bem como das normas legais que re gem a matéria e , se porve ntura a licitante
for declarada ve ncedora, ao cum pr ime nto de t odas as dis posições contidas
nesta licitação.
16.4 Uma vez iniciada a sessão, não ser ão admit idos à li citação as participantes
retardatár ias.
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16.5 Da se ssão de abertura dos envelopes , lavrar-se-á ata ci rcunstanciada, na
qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados que
desejarem.
16.6 Só terão direitos a usar a palavra, rubri car a documentação e as propostas ,
apresentar reclamações ou re cursos e assinar atas, as li citantes ou seus
represe ntante s crede nci ados, o Pregoe iro e a e quipe de apoio.
16.7 Em nenhuma hipótese será conce dido prazo para apresentação de
document os e propostas exigidos no edital e não aprese ntados na reunião de
rece bi ment o, salvo condições previstas no Art. 24 § 3º da L ei Federal nº
8.666/93.
16.8 Os envelopes conte ndo a documentação habi litatória das licitantes
classificadas para a fase de lance pe rmane cerão em poder d o Pregoeiro durante
o prazo de 30 (tr inta) dias contados da apresentação das propostas. Se os
mesmos não forem retirados no praz o de até 10 (dez) dias após aquele prazo, os
enve lopes serão inutilizados.
16.9 Servidore s Municipais , assim considerados aqueles do artigo 84, "caput " e
parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 , e stão i mpedidos de participar deste ce rtame
licit atório, (tanto como membr o da di retoria da empresa ou com o do quadro de
funcionár ios desta) , por deter minação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº
8.666/93.
16.10 Na contagem dos prazos estabele cidos neste Edital e se us A nexos, e xcluir se-á o dia do início e incluir -se-á o do ve nciment o.
16.11 A autoridade competente par a dete rminar a aquisição poderá revogar a
licit ação por razõe s de interesse público de rivado de fat o supe rve nie nte
devidamente compr ovado, pertine nte e suficiente par a just ificar tal conduta,
deve ndo anulá-la por ilegalidade, de ofí cio ou por pr ovocação de qualquer
pess oa, mediante at o escrito e fundame ntado.
16.11.1 A anulação do proce diment o induz às anulações da Orde m de
Forne ciment o, N ota de Empe nho e At a de Registr o de Pre ços.
16.12 Os proponentes são re spons áveis pela fidelidade e le giti midade das
informações e dos docume ntos apresentados em qualque r fase da licit ação.
16.13 Não have ndo expediente ou ocorre ndo qualquer fato superveniente que
impeça a real ização do ce rtame na data marcada, a sessão se rá re designada
para o dia, hora e local definidos , e , republ icado na Imprensa Oficial.
16.14 São partes i ntegrantes deste E dital:
a) ANEXO I - Pr oposta de Preços ;
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b) ANEXO II - Ter mo de Refe rência - Espe ci fi cação Té cnica;
c) ANEXO III - Modelo de Declaração de Ine xistência de Vínculo Funcional e de
Parentes co;
d) ANEXO IV - Modelo de Cart a de Crede nciament o;
e) ANEXO V - Mode lo de De claração de Fato Super veniente, Idoneidade e
Disponibilidade de Docume ntos;
f) ANEXO VI - Modelo Declaração que Cumpre m Ple namente os Requisitos de
Habilitação;
g) ANEXO V II - M ode los de De clar ação de não Emprego de Menore s de 18 Anos ;
h) ANEXO VIII - De claração de E nquadrame nto como Mi croempre sa ou Empre sa
de Pe que no Porte;
i) ANEXO IX - De claração de Compatibilidade de Preços ;
j) ANEXO X - Mi nuta da Ata do Re gistro de Preços.

Nova Laranjeir as - Pr , 28 de Agosto de 2018.

VALDECIR ALVES DE MEDEI ROS
Pregoeiro

JOSE LINEU GOMES
Prefeito M unicipal
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ANEXO I

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L
Objeto: Contrat ação de empresa para prest ação de servi ços de ref eições e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e ut ensílios necessários para execução dos serviços.

MODE LO - P ROPOSTA DE PREÇOS
CF. MÍDIA DIG ITAL FORMATO .ES L

SISTEMA E QUIP LANO

www.equiplano.com.br
No rodapé clique em: Cotação e Proposta
Clique nos links abaixo para salvar os pr ogr amas e o manual
Cotações
Manual para Fornecedores
Propostas
OBS: Para preenchime nto e emissão da proposta será ne cess ário a utilização do
programa de Geração de Pr oposta e Aquiv o Digital.esl, os quais de verão ser
sol icitados por e-mail no endere ço: licitacao@novalaranjeiras .pr.gov.br.
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ANEXO II

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L
Objeto: Contrat ação de empresa para prest ação de servi ços de ref eições e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e ut ensílios necessários para execução dos serviços.

TERMO DE REFE RÊNC IA
ESPECIFICAÇ ÕES TÉCN ICAS

1. DO OBJETO
Item Cód Nome do produto/serviço
1 4146 COFFEE BREAK - TIPO 1 Coffee Break - Cardápio
Sugestionado:

Quant Un Preço Preço total
1.000,00 UN 17,28 17.280,00

BEBIDAS
- Café mínimo de 80ml por pessoa;
- Leite mínimo de 40ml por pessoa;
- Chá mínimo de 40ml por pessoa;
- Chocolate quente mínimo 50ml por pessoa;
- Suco natural 2 sabores (frutas da estação) ou
refrigerante de 1ª qualidade 4 sabores
(cola/guaraná/laranja/limão) mínimo de 300ml por
pessoa.
SALGADOS - 05 unidades por pessoa (mínimo 25gr
cada)
- Coxinha de frango;
- Empadinha (carne/frango/palmito);
- Pastel (carne/legumes/queijo/pizza);
- Risóles (carne/frango/pizza);
- Kibe.
DOCES - 02 pedaços por pessoa (mínimo 30gr cada)
- Bolo de chocolate com cobertura;
- Bolo de limão com cobertura;
- Bolo de cenoura com cobertura.
Incluso: copos descartáveis, mexedores para bebida,
guardanapos brancos, palitos, bandejas e toalhas para
mesa do Buffet.
2 4147 COFFEE BREAK - TIPO 2 Coffee Break - Cardápio
Sugestionado:

500,00 UN 15,90

7.950,00

Página 21 de 38

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

BEBIDAS
- Café mínimo de 80ml por pessoa;
- Leite mínimo de 40ml por pessoa;
- Chá mínimo de 40ml por pessoa;
- Chocolate quente mínimo 50ml por pessoa;
- Suco natural 2 sabores (frutas da estação) ou
refrigerante de 1ª qualidade 4 sabores
(cola/guaraná/laranja/limão) mínimo de 300ml por
pessoa.
SALGADOS - 04 unidades por pessoa (mínimo 30gr
cada)
- Pastel de forno (frango/pizza);
- Pão de queijo;
- Torta salgada (pedaço).
DOCES - 02 pedaços por pessoa (mínimo 30gr cada)
- Bolo toalha Felpuda;
- Bolo recheado;
- Cuca recheada.
Incluso: copos descartáveis, mexedores para bebida,
guardanapos brancos, palitos, bandejas e toalhas para
mesa do Buffet.
3 4148 COFFEE BREAK - TIPO 3 Coffee Break - Cardápio
Sugestionado:

500,00 UN 17,60

8.800,00

BEBIDAS
- Café mínimo de 80ml por pessoa;
- Leite mínimo de 40ml por pessoa;
- Chocolate quente mínimo 50ml por pessoa;
- Suco natural 2 sabores (frutas da estação) ou
refrigerante de 1ª qualidade 4 sabores
(cola/guaraná/laranja/limão) mínimo de 300ml por
pessoa.
SALGADOS - 02 unidades por pessoa (mínimo 50gr
cada)
- Sanduiche natural de frango;
- Sanduiche natural de peito de peru;
- Sanduiche natural de atum;
- Torrada com patê (legumes/atum).
DOCES - 02 unidades por pessoa (mínimo 30gr cada)
- Pão de mel com cobertura de chocolate;
- Cupcakes de chocolate com cobertura de chantilly;
- Cupcakes de baunilha com cobertura de chantilly;
- Salada de frutas mínimo de 200ml por pessoa.
Incluso: copos descartáveis, mexedores para bebida,
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guardanapos brancos, palitos, bandejas e toalhas para
mesa do Buffet.
4 4149 COFFEE BREAK - TIPO 4 Coffee Break - Cardápio
Sugestionado:

500,00 UN 14,13

7.065,00

BEBIDAS
- Café mínimo de 80ml por pessoa;
- Leite mínimo de 40ml por pessoa;
- Chá mínimo de 40ml por pessoa;
- Refrigerante de 1ª qualidade 4 sabores
(cola/guaraná/laranja/limão) mínimo de 300ml por
pessoa.
SALGADOS - 01 unidades por pessoa
- Sanduiche presunto e queijo (mínimo 50gr);
- Cachorro quente (mínimo 100gr).
DOCES - 02 unidades por pessoa (mínimo 30gr cada)
- Nó de sogra;
- Grustole;
- Sonho.
Incluso: copos descartáveis, mexedores para bebida,
guardanapos brancos, palitos, bandejas e toalhas para
mesa do Buffet.
5 4282 REFEICOES BUFFET LIVRE - TIPO 1 Refeições buffet
livre - Cardápio Sugestionado:

500,00 UN 33,00 16.500,00

PRATOS QUENTES
- Arroz branco;
- Purê de batata;
- Strogonoff de gado;
- Filé de gado chapeado.
PRATOS FRIOS
- Alface;
- Beteraba;
- Cenoura;
- Repolho;
- Tomate.
BEBIDAS
- Refrigerante de 1ª qualidade 4 sabores
(cola/guaraná/laranja/limão) mínimo de 300ml por
pessoa.
Incluso: copos descartáveis, guardanapos brancos,
palitos, utensílios de cozinha, talheres e toalhas para
mesa do buffet.
6 4283 REFEICOES BUFFET LIVRE - TIPO 2 Refeições buffet
livre - Cardápio Sugestionado:

500,00 UN 38,00 19.000,00
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PRATOS QUENTES
- Arroz branco;
- Arroz a grega;
- Filé de gado chapeado;
- Filé de peito de frango chapeado.
PRATOS FRIOS
- Alface;
- Beteraba;
- Acelga com batata palha;
- Cenoura com couve-flor;
- Maionese tradicional.
BEBIDAS
- Refrigerante de 1ª qualidade 4 sabores
(cola/guaraná/laranja/limão) mínimo de 300ml por
pessoa.
Incluso: copos descartáveis, guardanapos brancos,
palitos, utensílios de cozinha, talheres e toalhas para
mesa do buffet.
7 4284 REFEICOES BUFFET LIVRE - TIPO 3 Refeições buffet
livre - Cardápio Sugestionado:

500,00 UN 42,17 21.085,00

PRATOS QUENTES
- Arroz branco;
- Arroz a grega;
- Lasanha dois molhos;
- Leitão recheado (desossado);
- Costela de gado ao forno;
PRATOS FRIOS
- Beteraba;
- Cenoura;
- Couve-flor;
- Tomate;
- Vagem;
- Acelga com batata palha;
- Alface com manga;
- Maionese tradicional;
- Maionese mista.
BEBIDAS
- Refrigerante de 1ª qualidade 4 sabores
(cola/guaraná/laranja/limão) mínimo de 300ml por
pessoa.
Incluso: copos descartáveis, guardanapos brancos,
palitos, utensílios de cozinha, talheres e toalhas para
mesa do buffet.
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8 6298 REFEICOES BUFFET LIVRE - TIPO 4 Refeições buffet
livre - Cardápio Sugestionado:

500,00 UN 55,33 27.665,00

PRATO DE ENTRADA
- Carpaccio com torradas.
PRATOS QUENTES
- Arroz a grega;
- Arroz com ervas finas;
- Lasanha ao molho vermelho;
- Lasanha ao molho bechamel;
- Escalope ao molho madeira;
- Medalhão de frango ao molho branco;
- Filé de peixe ao molho de alcaparras;
- Salpicão de frango.
PRATOS FRIOS
- Salada tropical;
- Saladas verdes.
BEBIDAS
- Refrigerante de 1ª qualidade 4 sabores
(cola/guaraná/laranja/limão) mínimo de 300ml por
pessoa.
SOBREMESA
- Sorvete.
Incluso: taças de vidro, guardanapos em tecido cor
branco, pratos em porcelana cor branca, talheres
inteiriços em aço inox e toalhas para mesa do buffet.
TOTAL

125.345,00

1.1 O julgamento será por ite m, sob o cr itér io de menor preço.
1.2 Deverão ser usadas apenas duas casas após a vírgula, as demais não serão
conside radas.
1.2.1 De forma alguma haverá arre dondame nto de valor.
1.3 Os produtos dever ão ser apresentados na propost a
obrigatoriamente na mesma orde m apresentada na planilha acima.

de

preços ,

1.4 Será aceita ofe rta em moeda br asileira.
2. DA ENTREG A E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
2.1 Os produt os de verão ser entre gues na se de do muni cípio, em l ocais
indicados pel a admi nistração municipal, conforme orde m de compra emitida
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pelo setor responsáve l.
2.2 Não será l imitada quantidade mínima de compra por requisição, ficando o
forne cedor obrigado a efetuar a entre ga no prazo est abe le cido no item 2.3 .
2.3 Os pedidos serão feitos pel o município com ante ce dência mí nima 48
(quarenta e oito) hor as , para que a empr esa possa se organizar e realizar a
entrega.
2.4 T odos os custos com a prestação dos serviços , ficarão por conta do
cont ratado.
2.5 A quantidade est imada para o prese nte processo licitat ório, relacionado no
edital de embasamento, serve apenas como orientação, não constit uindo, s ob
hipótese alguma garantia de fat uramento.
3. DO PAG AMENTO
3.1 Os pr odutos ser ão pagos em até 30 (trinta) dias a partir da entrega e
emissão da not a fiscal, pela pr oponente vence dora.
3.2 A nota fis cal deve rá vir acompanhada da CND C onjunta RFB/PGFN e do CRF
do F GTS para poster ior pagame nt o.
3.2.1 Caso a certidão e/ou o certificado estejam ve ncidos , o pagament o ficará
retido até sua re gulari zação.
3.3 De verá constar na nota fiscal, obrigat oriamente os se guintes dizeres :
PREG ÃO PRESENCIAL Nº 62/2018 - P MNL
ATA DE REGIST RO DE PREÇOS N º __ /2018
3.3.1 Caso haja err o na fat ura o pagamento fi cará suspenso até que sejam
sanados os problemas.

Nova Laranjeir as - Pr , 28 de Agosto de 2018.

VALDECIR ALVES DE MEDEI ROS
Pregoeiro

JOSE LINEU GOMES
Prefeito M unicipal
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ANEXO III

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L
Objeto: Contrat ação de empresa para prest ação de servi ços de ref eições e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e ut ensílios necessários para execução dos serviços.

MODE LO DE DECLARAÇÃO DE:
INEXISTÊNCIA DE VÍN CULO FUNCIONAL E DE PARENTESCO

A pessoa jurídica ( inserir nome da proponent e), por intermé di o de seu
represe ntante legal, o Sr. (i ns erir o nome completo) , portador da carteira de
identidade RG s ob o nº ( inserir o número) e do C PF sob o nº ( inserir o número) ,
DEC LARA, par a os fins do contido no ar tigo 9° , inciso I II da Lei 8.666/93 ,
espe cialmente para o Edital de P REGÃO P RE SENCIAL N º 62/2018-PMNL, que não
é servi dor ou dirige nte de órgão ou entidade cont ratante ou res ponsável pe la
licit ação.
De clara, ainda, para os fins do contido no artigo 105-A, § 9° da Lei
Orgâni ca do Municípi o de Nova Lar anjeiras, que a pessoa jur ídica acim a referida
não possui em seu quadro s oci al, ge rente , diretor, sócio, proprietário,
administrador, controlador ou conselhe ir o que seja Prefe ito, Vice -Prefeit o,
Vereadores , ocupantes de cargo e m comissão ou função de confiança, ou seus
cônjuges e companheiros, que sej am int egrantes do quadr o societário da
empres a.

_______________________________, ____ _ de ___________________ de 2018.

(Nome complet o por e xtenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CN PJ)
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ANEXO IV

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L
Objeto: Contrat ação de empresa para prest ação de servi ços de ref eições e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e ut ensílios necessários para execução dos serviços.

MODE LO DE CART A DE CREDENCIAMENTO

Indicamos o ( a) Sr.(a) (inserir o nome complet o) , portador da cédula de
identidade RG sob o nº ( inserir o número) , Órgão expe didor (i ns erir o órgão) e
do CPF sob o nº (inserir o número) , como nosso representante legal na Licitação
em referência, podendo rubr icar ou assinar docume ntos (habilitação e
proposta) , manifest ar, dar lances , prestar todos os esclare cimentos de nossa
proposta, inte rpor recursos, desis tir de praz os e re cursos , enfim, praticar t odos
os atos ne cessários ao fiel cumpri mento do presente Crede nciame nto.

_______________________________, ____ _ de ___________________ de 2018.

(Nome complet o por e xtenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CN PJ)

* anexar cópia autent icada do R G e CPF do C rede nciado.
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ANEXO V

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L
Objeto: Contrat ação de empresa para prest ação de servi ços de ref eiç ões e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e ut ensílios necessários para execução dos serviços.

MODE LO DE DECLARAÇÃO DE:
INEXISTÊNCIA DE FAT O SUPE RVENIENTE IMPEDIT IVO DA HABILITAÇÃO,
IDONE IDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

A e mpresa, abaixo assinada, de clara, sob as penas da lei , que :
1 - Até a presente data ine xistem fat os impeditivos para sua habilit ação no
presente processo licitatório, cie nte da obr igat or iedade de declarar, em
have ndo, ocor rências posteriores que o inabilite para parti cipar de certames
licit atórios.
2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à dis posi ção e t omou
conheci ment o de t odas as infor mações, condições locais e grau de dificuldade
da entrega.
3 - Não se encontra decl arada inidône a par a licitar ou contr atar com órgãos da
Adm inistração Pública Federal, Est adual, M unicipal e do Distrito F ederal.

_______________________________, ____ _ de ___________________ de 2018.

(Nome complet o por e xtenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CN PJ)
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ANEXO VI

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L
Objeto: Contrat ação de empresa para prest ação de servi ços de refeiç ões e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e ut ensílios necessários para execução dos serviços.

MODE LO DE DEC LARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLEN AMENTE OS REQ UISITOS DE
HABILIT AÇÃO

Em atendime nto ao previ sto no edit al de PREGÃO PRESENCIAL N º
62/2018-PMNL, DECLARAMOS que cumprimos plename nte os requisit os de
habilit ação exigidos para participação no presente certame.

_______________________________, ____ _ de ___________________ de 2018.

(Nome complet o por e xtenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CN PJ)

* de ve rá se r apre se nt ado fora do e nvelope de habilitação.
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ANEXO VI I

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L
Objeto: Contrat ação de empresa para prest ação de servi ços de ref eições e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e ut ensílios necessários para execução dos serviços.

DE C LA RA Ç ÃO

A empresa, abaixo assinada, por se u repre sentante le gal, DECLARA, para
fins do dispost o no inciso V do art . 27 da Lei nº 8.666 , de 21 de junho de 1993,
acresci do pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de de zoito anos e m trabalho notur no, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressal va: empre ga menor, a parti r de quator ze anos, na condição de aprendiz
Sim ( )
Quant os ( )
Não ( ).

_______________________________, ____ _ de ___________________ de 2018.

(Nome complet o por e xtenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CN PJ)
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ANEXO VIII

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L
Objeto: Contrat ação de empresa para prest ação de servi ços de ref eiç ões e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e ut ensílios necessários para execução dos serviços.

DECLARAÇ ÃO DE ENQ UADRAMENTO COMO MICROE MPRESA OU E MP RESA DE
PEQUENO PORTE

(inserir o nome da proponent e), CNPJ/M F nº (ins erir o número), Endere ço
(inserir o endereço completo) , de clara, sob as penas da Lei, que a mesma está
estabelecida sob o regime le gal de micr oempresa, empresa de pe queno porte ou
micr oe mpree nde dor individual, conforme conce ito legal e fiscal de nosso
orde nament o pátrio, podendo us ufr uir os benefícios da Lei Complementar nº
147/2014.
_______________________________, ____ _ de ___________________ de 2018.

(Carimbo e assi natura do Re prese ntante Legal)

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL

* de ve rá se r apre se nt ado fora do e nvelope de habilitação.
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ANEXO IX

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L
Objeto: Contrat ação de empresa para prest ação de servi ços de ref eiç ões e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e ut ensílios necessários para execução dos serviços.

DEC LARAÇÃO DE COMPAT IBILIDADE DE P RE ÇOS

A pes soa jurídica (inserir o nome da proponente) , por inter médi o de seu
represe ntante legal, o Sr. (inserir o nome) , portador da carte ira de identidade
RG sob o nº (ins erir o número) e do C PF sob o nº ( inserir o número), DEC LARA,
sob as pe nas da lei, para os de vidos fins, que os pre ços e xpressos na proposta
apresentada por esta empresa, refere nte ao PREG ÃO P RESENCIAL N º 62/2018PMNL, conte mplam os pre ços compatívei s aos praticados no me r cado
local /regional atualme nte.

Por ser expressão da verdade , firmamos a presente.

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome complet o por e xtenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CN PJ)

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER INSERIDA NO ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
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ANEXO X
MINUT A DE ATA DE REGISTRO DE P REÇOS Nº __ /2018-PMNL
PREG ÃO P RESENCIAL Nº 62/2018-PMN L.
Aos
dias do mês de
do ano de
,
aut or izado
pelo
processo de PREG ÃO PRESENCIAL SRP Nº 6 2/2018-PMNL foi expe dida a prese nte
Ata de Registro de Pre ços, de acordo com o dispost o no artigo 15 da Le i Federal
nº 8.666/93 e suas alterações e no De creto Muni cipal nº 136/2 006, 34/2007 e
123/2007 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, re gem o
relacionamento obrigacional entre a Adm inist ração Municipal e a L icitante
Vencedor a.
Objeto: Contr at ação de empresa para prest ação de servi ços de refeições e
coffee break, inc luso fornecimento de produtos de consum o, materiais,
equipamentos e utensílios necessár ios para execução dos serviços, par a o
perí odo de 12 ( doze) meses.
1.1 Consi deram-se registrados os pre ços do Detent or da Ata: A e mpresa
com sede na , CEP
e inscrita no CNPJ sob nº
, represent ado
Sr.
, portador da Carteira de Ide ntidade R G nº
e C PF/MF sob o nº ,
saber :

,
pelo
à

xx
1.2 A Admi nistração efetuará seus pedidos a Dete ntora da Ata pela Se cretaria
de Administração me diante autorização de compra, da indi cação da dotação
or çament ári a por onde corre rá a de spesa, medi ante compr ovante de
rece bi ment o por qualquer meio, inclusive fac-sí mile.
1.2.1 Os pr odutos deverão ser entre gues na se de do muni cípio, em l ocais
indicados pela administração municipal, conforme orde m de compra emitida
pelo setor responsáve l.
1.2.2 Não será limitada quant idade mínima de compra por requisição, ficando o
forne cedor obrigado a efetuar a entre ga no prazo est abe le cido no item 1.2 .3.
1.2.3 Os pedidos ser ão feit os pelo muni cípio com ante cedênci a mínima 48
(quarenta e oito) hor as , para que a empr esa possa se organizar e realizar a
entrega.
1.2.4 T odos os cust os com a prestação dos servi ços , ficarão por conta do
cont ratado.
1.2.5 A quantidade estimada para o pre sente pr ocesso li citat ório, re laci onado
no edital de embasamento, ser ve ape nas como orie ntação, não constituindo,
sob hipótese alguma garantia de fat urament o.
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1.3 Caso o pr oduto não seja ace ito, por algum mot ivo devidame nte just ificado, a
propone nte ve ncedor a terá que substituí-lo imediatamente, sob pena de
rescisão da ata.
1.4 Os val ores de vidos pe la Prefe itura se rão pagos em até 30 (trinta) dias
subse qüe nte ao da entrega, mediante ent re ga realizada e conferida, à base dos
preços unitário do item apresent ado na proposta final , e mediante a
apresentação da Nota Fiscal, infor mando modalidade e númer o da li citação, nº
do empenho e dados bancários acompanhados das pr ovas de regular idade com a
Receita Feder al, atr avés da Cert idão Negativa - Conjunta RFB/PGFN e junto ao
Fundo de Garantia do Tempo de Servi ço - F GTS.
1.5 Os preços regist rados serão confront ados peri odicamente , pelo menos
trimest ral mente, com os pr aticados no mercado e as sim contr olados pela
Secretar ia de Administração.
1.6 Os produtos se rão aceit os provisoriamente , o recebime nto defi nitivo ser á
feito após a ver ificação da qualidade dos mesmos.
1.7 As despesas de correntes da aquisi ção dos produt os , objeto desta licitação,
corre rão por cont a das se guintes dotações orçament árias:
02
001
04.122.0002.2004
3.3.90.39.00.00
00160 E 00000

GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

03
001
04.122.0003.2011
3.3.90.39.00.00
00510 E 00000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

06
003
15.451.0005.2027
3.3.90.39.00.00
01340 E 00000

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E URBANISTICO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

07
001
12.122.0007.2039
3.3.90.39.00.00
01850 E 00000
01860 E 00103
01870 E 00104

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ENSINO
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
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08
001
27.812.0015.2061
3.3.90.39.00.00
03040 E 00000

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

09
001
10.301.0008.2067
3.3.90.39.00.00
03260 E 00000
03270 E 00303

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

10
001
08.243.0009.2077
3.3.90.39.00.00
04010 E 00000

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIAIS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

11
001
20.606.0011.2100
3.3.90.39.00.00
04900 E 00000

SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

1.8 Este instrument o de registro de pre ços não obriga a Administ ração a firmar
as cont ratações com a forne ce dora, ficando-lhe facultada a utilização de outr os
mei os , assegurados , nesta hipóte se , a preferência do beneficiário do registro
em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15 , da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.9 O des cumpr ime nto do praz o de entre ga sujeitará a forne cedora às seguintes
sanções:
a) Mult a de R$ 100,00 (ce m reais) por dia de atraso da entrega, a cada
sol icitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecuti vas ou não
entrega do objeto haverá o cancelament o da Ata do Re gistro de Preços.
b) Multa de 10% ( dez por ce nto) do valor dos pr odutos solicitados e
cancelame nto da AT A DE RE GISTRO DE PRE ÇOS, se m prejuíz o da devolução dos
mesmos .
c) Impedime nt o de contratar com a Administração Pública Municipal pe lo
perí odo de 01 (um) ano caso o cancelame nto decorra do dis posto do s ubitem
anterior, fraude , obse rvada a ampla defesa e o contr adi tóri o.
1.10 O registr o de pr eços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da
Adm inistração e nas hipóteses dos art igos 77 e 78, da Le i Federal nº 8.666 /93,
ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administr ação.
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1.11 A forne cedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibi lidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilit ação e qualifi cação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL (S RP) Nº 62/2018PMNL.
1.12 Integrarão a At a de Registro de Pr eços, como parte s indissociáve is, a
proposta aprese ntada pela adjudicatária.
1.13 O prazo de validade da Ata de Registr o de Preços será de 12 ( doze) me ses.
1.14 Faz par te inte grante dest a Ata de Re gistr o de Pre ços, aplicando-se-lhes
todos os seus dispositivos, o edital do P RE GÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 62/2018PMNL, com os termos adit ados e a pr oposta da dete ntora da A ta naquilo que
não contrariar as pres entes disposições.
1.15 Fica ele it o o foro da Comar ca de Laranje iras do Sul, Estado do Paraná,
excluí do qualquer out ro para dirimir dúvidas ou quest ões oriundas desta Ata e
do procedimento licit atór io que a pre ce deu.
1.16 Par a constar foi lavrada a prese nte Ata de Registro de Preços, que vai
assinada por seus re present antes legais , em 02 vias de igual teor e for ma e
rubricadas para todos os fins de direit o, na presença das teste munhas abai xo.

Nova Laranjeiras - Pr , xx de xxxx de 2018.

JOSE LINEU GOMES
CONTRAT ANTE

XXX
DETENTOR DA ATA

TESTEMUNHAS:
_______________________________
Assinatura

______________________________
Assinatura

Nome : _________________________

Nome : ________________________

CPF/R G nº _________ _____________

CPF/R G nº_____________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2018 - PMNL
Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial (SRP)
nº 62/2018 - PMNL, devidamente preenchido, e, concordo(amos) com as condições do Edital.

EM:

/

/

.

____________________________________
ASSINATURA
NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA
CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA

CPF:____________________________
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