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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 LICITAÇÃO  

Pregão Presencial  nº 49/2015-PMNL 
Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  nos 

termos da Lei  Complementar 147 de 07/08/2014  
 
Entidade Promotora:  Munic ípio de Nova Laranjeiras  -  Paraná.   
Pregoeiro e Equipe de  Apoio nomeados pelo Decreto nº  100/2015, de 
09/04/2015, composta pelos senhores:   
Pregoeiro –  Valdecir Alves de Medeiros ;  
Equipe de Apoio –  Fernando Áti la Prudente , Elvis José Gonçalves e  Alexandra  
Huttl  da Si lva .  
 
Data de Emissão: 10 de Setembro de 2015.  
Data de Abertura: 23 de Setembro de 2015.  
Horário: 09:00 horas.  
  

O Município de Nova Laranje iras,  Estado do Paraná, inscrito no Cadastro  
Geral de Co ntribuintes sob o nº 95.587.648/0001-12, com sede a Rua Rio Grande 
do Sul -  Centro, Nova Laranje iras –  Paraná -  Fone  (42) 3637-1148, convida V.  
S.a.  a participar da Licitação Pregão Presencial ,  t ipo menor preço por lote ,  a  
realizar -se na Prefeitura Municipal ,  em conformidade com a Lei Federal nº  
8.666/93, 10.520/2002, com o Decretos Federal 3.555/2000, 5455/ 2005 e 
5504/2005,  e com a Lei complementar 147/2014, com os Decretos Municipais  
nº 136/2006 e 34/2007 e com o descrito neste edital.  
 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habil itação, deverão ser protocolados no setor de l ic itações  da Prefeitura 
Munic ipal,  no endereço supra mencionado, bem como o credenciamento dos 
representantes das empresas até às  09:00 (nove)  horas do dia 23 de setembro 
de 2015.  

 
1.  OBJETO 
 
1.1.  O objeto da presente l ic itação é a aquis ição de peças e serviços de mão de 
obra para conserto e manutenção do Ônibus VW 15.180, ano 2008 –  Placa AQV 
1224, Frota nº 29,  e  Ônibus MB 370, ano 1986 –  Placa BXE 6365, Frota nº 81 
pertencentes ao Patrimônio Municipal ,  conforme as especif icações descritas no 
termo de referência (Anexo I I ) .  
 
2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
  

As peças e serviços deverão ser entregues no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após a sol icitação.  
 
3.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Somente poderão participar desta Licitação Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte,  nos termos da Lei  Complementar 147 de 07/08/2014, e que:  
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3.1.1.  Estabelecidas no país do ramo pertinente ao objeto da l icitação que 
satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital  e seus Anexos,  cuja 
sede da empresa esteja localizada n o âmbito local  ou regional ,  terão 
preferência até o l imite de 10% acima do melhor preço vál ido,  conforme 
previsto  no item 7.10.1 do edital,  objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social.  

 
3.2.  Não será admitida nesta l ic itação a participação  de empresas enquadradas 
em quaisquer das hipóteses a seguir  elencadas:   
a)  Que se encontrem sob fa lência,  concordata,  concurso de credores,  dissolução 
ou l iquidação;  
 
b)  Que  em regime de consórcio,  qualquer que seja sua forma de constituição, 
sejam contro ladoras,  coligadas ou subsidiár ias entre si;  
 
c)  Que, por quaisquer motivos,  tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 
com suspensão por órgão da Administração Públ ica Direta ou Indireta,  nas  
esferas Federal,  Estadual ou Municipal,  desde que o Ato tenha sido publicado na 
imprensa oficia l ,  conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. As consultas serão realizadas 
nos portais do TCU  https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5  e do TCE-PR 
http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ai l/ConsultarImpedidosWeb.aspx  
 
d)  Estrangeiras que não funcionem no  País;  
 
e)  Que seja servidor público,  cônjuge, companheiro ou parente em l inha reta,  
colateral  ou por afinidade, até o terceiro grau;  
 
f)  Que tenha em em seu quadro social ,  gerente, diretor,  sócio,  proprietár io,  
administrador,  controlador ou conselheiro qu e seja servidor público,  cônjuge,  
companheiro ou parente em l inha reta,  colateral  ou por af inidade, até o terceiro  
grau.  
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  No início da sessão, cada l ic itante poderá credenciar apenas um 
representante, o qual  deverá ident if icar -se  junto ao Pregoeiro ,  apresentando a 
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por  
meio de instrumento próprio,  poderes para formulação de propostas ( lances 
verbais) ,  oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerente s ao 
certame. (Modelo –  Anexo IV),  acompanhado do contrato social  e/ou documento 
equivalente devidamente autenticado.  
 
4.1.1.  A comprovação de microempresa e empresa de pequeno porte,  deverá 
ser  feita juntamente com o credenciamento, mediante apresentação  de 
declaração firmada pelo representante legal,  de que se enquadra no conceito 
de ME ou EPP, sob as penas da lei  (Modelo –  Anexo VII I ) ,  acompanhada da 
Certidão Simplif icada da Junta Comercial.  
 

https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5
http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx
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4.1.2.  Os documentos mencionados no item anter ior,  inclusive  o documento de 
ident if icação do representante credenciado, deverão ser apresentados em 
fotocópias autenticadas ou fotocópias simples,  acompanhadas dos respectivos 
originais,  para a devida autenticação, pela Equipe do Pregão ou já  autent icados 
por cartór io  competente. 
 
4.1.3.  O credenciamento (Modelo –  Anexo IV),  deverá ter f irma reconhecida em 
cartório,  na assinatura do representante legal.  
 
4.2.  Se a empresa se f izer representar por procurador,  faz -se  necessário o  
credenciamento através de outorga por ins trumento público ou particular;  neste 
últ imo caso mediante apresentação do ato constitutivo da Empresa, para 
ident if icação daquele  que outorgou os poderes ao seu representante.  Tanto o  
instrumento público como o particular deverá conter menção expressa de que 
lhe confere amplos poderes,  inclusive para formular ofertas e lances de preços,  
para recebimento de intimações e notif icações,  desistência ou não de recursos,  
bem como, demais atos pertinentes ao certame.   
 
4.3.  Fazendo-se representar a l ic itante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 
proprietár io,  deverá comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim 
assumir obrigações em decorrência de ta l  investidura.  
 
4.4.  Cada credenciado poderá representar  apenas uma empresa l ic itante.  
 
4.5.  Iniciada a Sessão,  será vedada a subst ituição do representante da empresa 
devidamente credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório 
com poderes específ icos,  salvo por caso fortuito ou força maior.  
 
4.6.  A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3  não 
implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o  
representante de se manifestar na apresentação de lances verbais e  demais  
fases do procedimento l ic itatór io.  
 
4.7.  Os documentos que credenciam o representante dev erão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.  
 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  
 
5.1.  A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
de Preços e os Documentos de Habil itação será públ ica,  dir igida pelo Pregoeiro,  
em conformidade com este Edital  e seus Anexos,  no local e horário 
determinados no preâmbulo do presente edital.  
 
5.2.  Declarada aberta à sessão pel o Pregoeiro,  os representante(s)  da(s)  
Empresa(s)  l ic itante(s)  entregará (ão) os  envelopes co ntendo a(s)  proposta(s)  de 
preços e os documentos de habil itação,  não sendo aceita,  a part ir  desse 
momento a admissão de novos l ic itantes.  
 
 
 



 

 4 

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 

 
5.2.1.  As lic itantes deverão entregar ao Pregoeiro,  declaração assinada pelo 
representante legal  de que cumpre pl enamente os requisitos de habil it ação. 
(Modelo -  Anexo VI),  fora dos envelopes.  
 
5.3.  O envelope da Proposta de Preços deverá ser  expresso, em seu exter ior,  as  
seguintes informações:  

 
ENVELOPE 01 -  PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 -  PMNL 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO PROPONENTE 
 

5.4.  O envelope dos Documentos de Habi l i tação deverá ser expresso, em seu 
exterior,  as seguintes informações:  

 
ENVELOPE 02 -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 -  PMNL 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO PROPONENTE 
 

5.5.  Inicialmente, será aberto o Envelope 01 -  Proposta de Preços -  e,  após,  o 
Envelope 02 -  Documentos de Habil itação.  
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS –  FORMAL E MÍDIA DIGITAL 
 
6.1.  ALÉM DA PROPOSTA FORMAL, deverá ser  apresentada PROPOSTA EM 
MÍDIA DIGITAL,  preferencialmente em CD ou DVD (com a extensão .esl  nos  
parâmetros do Sistema Equiplano conforme programa de geração de proposta 
disponível  no site : www.equiplano.com.br  
 
Cotação e Proposta Eletrônica  
 
Leia mais. . .  
 

Cotação e Proposta Eletrônica 

 
Cl ique nos l inks abaixo para salvar os programas e manual  
 
Propostas  
Cotações  
Manual para Fornecedores  
 
6.1.1  O arquivo .es l  deverá conter:  
 
a)  Dados do Fornecedor:  Razão Social  ou denominação da l ic i tante, com seu 
endereço completo, número de telefone/fax,  número de inscr ição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda;  
b) Dados Bancários:  Banco, Agência,  Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de 
Abertura se houver;  

http://www.equiplano.com.br/
http://www.equiplano.com.br/
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c)  Dados do Representante:  Nome, documentos pessoais,  endereço completo e 
telefone;  
d) Dados do Quadro Societário:  Nome, endereço completo, telefone,  
documentos pessoais e ato consti tut ivo;  
 
6.1.2.  Prazo de validade da proposta,  não poderá ser inferior a 60 (sessenta)  
dias ,  a contar da data de sua apresentação, sob pena de desclassif icação da 
proposta.  
 
6.1.3.  Prazo de entrega dos produtos e/ou serviços ,  não poderá ser superior a  
30 (tr inta)  dias ,  a  contar da data de sua apresentação,  sob pena de 
desclassif icação da proposta.  
 
6.1.4.  Serão desclass if icadas as empresas que:  
 
-  Não apresentarem a proposta em formato .esl  em mídia digita l;  
-  O Sistema Equiplano uti l izado pela Prefeitura n ão reconhecer,  ler ou 
desconhecer o conteúdo da mídia digital,  por fa lha na mídia  ou falha 
operacional da empresa;  
-  As propostas que não apresentarem a marca dos produtos.  
 
6.1.5.  Demais disposições constantes neste i tem.  
 
6.1.6.  Não serão levadas em cons ideração quaisquer vantagens não previstas  
neste Edital .  

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
7.1.  Após apresentação da proposta,  não caberá desistência,  sa lvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 
7.2.  Abertos os envelopes ,  as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro,  equipe 
de apoio e credenciados que desejarem.  
 
7.3.  No julgamento e  class if icação das propostas,  será adotado o critério de 
menor valor por lote.  
 
7.3.1.  Serão desclass i f icadas as empresas que ultrapassarem o  valor máximo 
fixado por item.  
 
7.4.  Lido os preços,  o Pregoeiro  relacionará todas as propostas classif icadas em 
ordem crescente.  
 
7.5.  O autor da oferta de v alor mais baixo e  os autores das ofertas com preços 
até 10% (dez por cento) superiores àquela pod erão fazer novos lances verbais e  
sucessivos,  até a proclamação do vencedor.  
 
7.6.  Não havendo pelo menos 03 (três)  ofe rtas nas condições definidas no item 
anterior ,  o Pregoeiro classi f icará as 03 (três)  melhores propostas,  para que seus  
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autores participem dos lances verbais,  quaisquer que sejam seus preços 
ofertados na proposta escrita.  
 
7.6.1.  Caso haja empate no valor  das propostas escritas ,  e  estas  se encaixarem 
no disposto nas sessões 7.5 e 7.6,  o Pregoeiro seguirá o disposto no Art .  4º do 
Decreto Federal nº 3 .555/2000, ou seja,  em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados em fornecer o objeto deste edital .  
 
7.6.1.1.  No caso de empate, conforme descrito ac ima, será decidido por sorteio  
à ordem dos lances verbais.  
 
7.7.  O Pregoeiro  convidará indiv idualmente os l ic itantes c lass if icados,  de forma 
seqüencial,  a apresentar lances verbais,  a part ir  do autor  da proposta 
classi f icada de maior preço e os demais ,  em ordem decresce nte de valor.  
 
7.7.1.  Não ficará f ixado o l imite mínimo do valor de cada  lance,  f icando a cargo 
do Pregoeiro decidir  a  respeito.  
 
7.8.  A desistência em apresentar lance verbal ,  quando convocado pelo  
Pregoeiro,  impl icará a exclusão do l ic itante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do últ imo preço apresentado pelo l ic itant e, para efeito de 
ordenação das propostas.  
 
7.9.  Não poderá haver desistência dos lances ofertados,  sujeitando -se o 
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital .  
 
7.10.  Caso não se realize lance verbal,  será verif icada a conformidade entre a  
proposta escrita  de menor preço e o valor e stimado para a  contratação, se 
atender as necessidades da administração o pregão será val idado e passará para 
a fase seguinte.  
 
7.10.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  sediadas localmente,  
terão a prior idade de contratação, desde que apresentem ao f inal da fase de 
lances,  valores até o l imite de 10% superiores do melhor preço válido, conforme 
disposto no Art .  48, § 3º da Lei Complementar 123/2006 e alterações.  
 
7.10.2.  Entende-se por sediadas no âm bito regional,  as Microempresas e  
Empresas de Pequeno Porte,  que estejam localizadas na região geográfica 
centro-sul do Estado do Paraná, em comformidade com o IPARDES –  Inst ituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social,  abrangendo os seguintes 
municípios:   
 

  Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Candói,  Cantagalo,  Espigão 
Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins,  
Laranjal,  Laranjeiras do Sul ,  Marquinho, Mato Rico, Nova Laranjeiras,  
Palmital,  Pinhão, Pitanga, Porto Bar reiro,  Quedas do Iguaçu, Reserva do 
Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Maria  do Oeste,  Turvo e Virmond.  
Fonte:  Http://www.ipardes.gov.br  

 
 

http://www.ipardes.gov.br/
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7.10.3.  A prioridade prevista no item “7.10.1”,  justif ica -se devido a necess idade 
de promoção do desenvolvimento econômico social  no âmbito municipal e  
ampliação da ef iciência das polít icas públicas.  
 
7.11.  Declarada encerrada a etapa competit iva e ordenadas as  propostas,  o  
Pregoeiro  examinará a aceitabil idade da pr imeira class if icada, quanto ao objeto 
e valor,  decidindo motivadamente a respeito.  
 
7.12.  Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habil itação do l ic itante que a t iver formulado, 
para confirmação das suas cond ições habil itatórias .  
 
7.13.  Constatado o atendimento das exigências f ixadas no edital,  o l ic itante será 
declarado vencedor,  sendo-lhe adjudicado o  objeto do certame.  
 
7.14.  Se a oferta não for aceitável  ou se  o l ic itante desatender às  exigências  
habil itatórias ,  o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verif icando a sua 
aceitabil idade e procedendo à habi l itação do proponente,  na ordem de 
classi f icação, e ass im sucessivamente, até  a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital,  sendo o respectivo l ic i tante decl arado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame.  
 
7.15.  Nas situações previstas nos subitens 7 .10, 7.11 e 7.14, o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obt ido preço m elhor.  
 
7.16.  Da reunião, lavrar-se-á ata c ircunstanc iada, na qual serão registradas as  
ocorrências re levantes,  devendo a mesma, ao f inal ,  ser assinada pelo Pregoeiro ,  
pela equipe de apoio e pelos l ic itantes presentes;  a  estes,  sendo - lhes facultado 
esse dire ito.  
 
7.16.1. Havendo recusa de qualquer l ic itante em assinar a ata,  este fato será 
registrado pelo Pregoeiro,  presumindo -se concordância de ta l  l ic itante com 
todos os seus termos e conteúdo, f icando precluso o direito de recurso.  
 
8.  DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO  
 
8.1.  Para f ins de habi l itação ao certame, os interessados terão de satisfazer os  
requisitos  relat ivos à:  habil itação jurídica;  quali f icação econômico -financeira;  
regular idade f iscal .  
 
8.1.1.  Os documentos comprobatórios pert inentes à  habi l itação jur ídica,   
qualif icação econômico -financeira e regularidade f iscal  deverão se encontrar 
dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de Habil itação).   
 
8.1.2. Será comprovada a veracidade das informações constantes nos 
documentos apresentados, mediante dil igência via on l ine,  caso haja 
divergências entre o  documento apresentado e o verif icado, prevalecerá às 
informações on l ine .  
 
 



 

 8 

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 

 
8.1.3. Os documentos de habil itação deverão ser autent icados por cartório  
competente, ou por servidor devidamente quali f icado.  
 
8.1.3.1.  As autenticações que por venturas  depe nderem do servidor terão que 
ser obrigatoriamente, efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, 
(mínimo de uma hora) .  
 
8.1.3.2.  Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o 
Art.  4º do Decreto Federal nº  3555/2000. 
 
8.2.  As empresas deverão apresentar,  dentro do Envelope Nº 02 (Documentos 
de Habil itação),  os documentos abaixo relac ionados, em plena validade:  
 
8.2.1 -  Relativos à Habil itação Jurídica  
 
a)  Registro comercial ,  no caso de empresa individual;  
b)  Ato const itutivo,  estatuto ou contrato social  em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e,  no caso de sociedades 
por ações,  acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
b.1)  Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de toda s as  
alterações ou da consolidação respect iva;  
c)  Inscr ição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,  acompanhada de 
prova de diretor ia em exercício;  e  
d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País,  e ato de registro  ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
e) Comprovação da Situação junto ao  Cadastro Nacional de Pessoas Jur ídicas –  
CNPJ.  
 
8.2.2.  -  Relativos à Regularidade Fiscal  e Tr abalhista:  
 
a)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal ,  mediante apresentação da 
Certidão Negat iva de Débitos Relativos a Tr ibutos Federais e à Divida Ativa da 
União (Certidão Conjunta RFB/PGFN);  
b)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadua l do domicí l io ou sede do 
l ic itante,  ou outra equivalente,  na forma da lei,  mediante apresentação 
Negat iva de Débitos Relativos a Tr ibutos e de Dívida At iva Estadual;  
c)  Prova de regular idade para com a Fazenda Munic ipal do domicí l io ou sede do 
l ic itante, ou outra equivalente, mediante apresentação Negat iva de Débitos  
Relativos a Tr ibutos e de Dívida Ativa  Munic ipal;  
d)  Prova de regularidade re lativa ao Fundo de Garant ia por Tempo de Serviço  
(FGTS) ,  demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos  sociais  
insti tuídos por lei .  
e)  Certidão Negat iva de Débitos Trabalhistas –  CNDT (conforme Lei nº 12.440, 
de 7 de julho de 2011).  
 
8.2.3.  -  Relativos à Qualif icação Econômico -Financeira:  
 
a)  Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distr i buidor da 
sede da l ic itante;  
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a.1)  As certidões,  que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de 
expedição não superior a 90 (noventa) dias ,  da data prevista para apresentação 
dos envelopes.  
 
8.3.  -  Declarações  
 
 Os Fornecedores deverão aprese ntar declaração, devidamente assinada 
pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis ,  de que:  
 
a)  Declara que não é  servidor público,  cônjuge, companheiro ou parente em 
l inha reta,  colateral  ou por af inidade, até o terceiro grau , do Munic ípio de Nova 
Laranje iras,  (ANEXO I I I) ;  e  
 
b)  Que não possui em seus quadros,  gerente, diretor,  sócio,  proprietár io,  
administrador,  controlador ou conselheiro que seja servidor público,  cônjuge,  
companheiro ou parente em l inha reta,  colateral  ou por af inida de, até o terceiro  
grau, do Munic ípio de Nova Laranjeiras  (ANEXO II I) ;  
 
c)  Os documentos que compõem o Edital  foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dif iculdade  
da entrega (ANEXO V);  
 
d)  Não se encontra declarada inidônea para l ic itar  ou contratar  com órgãos da 
Administração Pública Federal,  Estadual,  Municipal  e do Distr ito Federal  (ANEXO 
V);  
 
e)  Declara inexistência de fato superveniente impedit ivo de habil itação, na 
forma do Art .  32, § 2 o ,  da Lei  nº 8.666/93 (ANEXO V);   
 
f)  Declara que não possui  em seu quadro de pessoal empregado(s)  com menos 
de 18 anos,  em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis)  anos,  em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,  a partir  
de 14 anos,  nos termos do art.  7º,  XXXIII ,  da Const itu ição Federal e art.  27, V,  
da Lei  nº 8.666/93. (conforme modelo anexo VII) .  
 
NOTA IMPORTANTE:  
 
1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públ icos Federais ,  
Estaduais  e Municipais,  em qua lquer esfera de Poder (Legis lativo, Execut ivo e 
Judiciário),  que impeça a expedição de documentos oficia is,  a  habi l itação da 
l ic itante f icará condic ionada à apresentação do documento que não pôde ser  
apresentado na data da abertura dos envelopes do certame , em até 05 (cinco)  
dias úteis após o encerramento da greve.  
1.1. No caso de apresentação de cert idão posit iva (ou documento que 
demonstre que a l ic itante está irregular perante determinado órgão),  haverá a  
inabil itação em razão de fato superveniente, de a cordo com o previsto no artigo 
43, parágrafo 5º da Lei nº 8.666/93.  
1.2. Caso já esteja estabelecida a re lação contratual (nota de empenho e/ou 
contrato),  v indo o Contratado apresentar certidão posit iva (ou documento que 
demonstre que a l ic itante está i rre gular perante determinado órgão),  ocorrerá a  
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rescisão contratual,  por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme 
artigo 55, inciso XII I  c/c art ig o 78, I  da Lei  Federal nº 8.666/93. 
 
8.4.  Havendo alguma restr ição na comprovação da regularidade f isca l,  a  
empresa não será declarada inabi l itada, e  será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis cujo termo inicia l  corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual  per íodo, a critério 
da Administração Públ ica,  para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito,  e emissão de eventuais cert idões negativas ou 
posit ivas com efeito de certidão negat iva.  
 
8.5.  AS proponentes deverão apresentar  declaração firmada pelo 
representante legal ,  de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as 
penas da lei ,  no ato do credenciamento  (Modelo –  Anexo VII I ) ,  acompanhada 
da Certidão Simplif icada da Junta Comercial.  
 
8.5.1.  Considera-se microempresa, o empresário,  a pessoa jurídica,  ou a e la  
equiparada, aufira,  em cada ano -calendário,  receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mi l  reais) .  
 
8.5.2.  Consideram-se empresas de pequeno porte,  o empresário,  a pessoa 
jurídica,  ou a  ela equiparada, auf ira,  em cada ano -calendário,  receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil  reais)  e igual  ou inferior a R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil  reais) .  
  
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
9.1  Qualquer pessoa poderá sol icitar esclarecimentos,  providências o u impugnar 
o presente edital.  
 
9.2 As solicitações de esclarecimentos,  de providências  ou as  impugnações do 
presente edital  deverão ser protocoladas na Prefeitura Munic ipal na divisão de 
l ic itações,  em prazo não inferior a  0 2 (dois )  dias anteriores  à data f ixada para 
recebimento das propostas.  
 
9.3  Caberá ao Pregoeiro  decidir sobre a  pet ição no prazo de 24 (v inte e  quatro)  
horas e informar ao recorrente, Decreto nº 3 .555/2000, art igo 12.  
 
9.4  Acolhida à petição contra o ato convocatório,  será designada nova  data para 
a real ização do certame, devendo -se cumprir o devido prazo legal.  
 
10.  DOS RECURSOS 
 
10.1.  Declarado o vencedor,  qualquer l ic itante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer,  quando lhe será concedido o prazo de 
três dias  para apresentação das razões do recurso, f icando os demais l ic itantes  
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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10.2.  A falta de manifestação imediata e motivada do l ic itante importará a  
decadência do direito  de recurso e a adjudic ação do objeto da l ic itação pel o  
Pregoeiro ao vencedor.  
 
10.3.  O recurso contra decisão do Pregoeiro  não terá efe ito suspensivo.  
 
10.4.  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos  
insuscetíveis  de aproveitamento.  
 
10.5.  Decididos os recursos,  a autor idade competente fará a adjudicação do 
objeto da l ic itação ao l ic itante vencedor.  

 
11.  DA ADJUDICAÇÃO 
 
11.1.  Caso não haja recurso, o Pregoeiro,  na própria sessão pública,  adjudicará 
o objeto do certame à l ic itante vencedora, encaminhando o processo para 
homologação pelo Prefeito Municipal .  
 
11.2.  Ao Município de Nova Laranjeiras ,  f ica assegurado o direito de revogar ou 
anular a presente l ic i tação, em parte ou no todo, em decisão justif icada. Em  
caso de revogação ou anulação parc ial  do certame, o MUNICÍPIO poderá 
aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e  
na estrita observância aos critérios d e julgamento previstos neste edital  e na 
legis lação vigente.  
 
12. HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1.  Homologada a l ic itação, será formalizad o o contrato, documento 
vinculativo obrigacional,  com caracter íst icas de compromisso para a  
contratação.  
 
12.2.  No caso do fornecedor primeiro classif icado, depois de convocado, não 
comparecer ou se recusar  a assinar  o contrato, sem prejuízo das cominações a  
ele previstas neste Edital,  a Prefeitura Municipal  de Nova Laranjeiras  poderá na 
ordem de classi f icação, convoca r os demais fornecedores visando igua l  
oportunidade de negociação.  
 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
13.1.  Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega,  
conferência de quantidade e  qual idade pelo Departamento de Compras,  à base 
dos preços unitários apresentados na proposta,  e mediante a apresentação da  
Nota Fiscal,  contendo a modalidade e  o nºda l ic itação, agência e  conta corrente 
em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de 
regular idade com a Receita Federal ,  através da Certidão Negativa -  Conjunta 
RFB/PGFN e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –  FGTS.  
 
13.2.  Durante a vigência do contrato, os preços registrados serão f ixos e  
irreajustáveis,  exceto nas hipóteses,  devidamente comprovadas,  de ocorrência  
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de situação prevista na al ínea “d” do inciso  I I  do art.  65 da Lei nº 8.666/93 ou 
de redução dos preços prat icados no mercado.  
 
13.3.  Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na al ínea “d” do 
inciso I I  do art .  65 da Lei nº 8.666/93, a Administra ção,  se julgar conveniente,  
poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo l ic itatório.  
 
13.4.  Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 
condições do contrato, e,  definido o novo preço máximo a ser pago pela 
Administração, o Proponente contratado será convocado pela Secretaria de 
Administração para alteração, por aditamento, do preço d o contrato. 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO S SERVIÇOS 
 
14.1.  A  Secretaria de Educação será o órgão responsável pelos atos de contro le  
e administração do contrato decorrente desta l ic itação.  
 
14.2.  A convocação dos fornecedores pela Secretaria de Administração será 
formalizada e  conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer  
para retirar o respectivo pedido.  
 
14.3.  O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não 
comparecer,  não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as  
obrigações estabelecidas no Termo de Contrato, estará suje ito às sanções 
previstas neste Edital.  
 
15. DAS SANÇÕES 
 
15.1.  À l ic itante vencedora deste certame serão aplicadas as  sanções previstas  
na Lei nº 8.666/93 e nas seguintes situações,  dentre outras:  
 
15.1.1.  Pela recusa injust if icada no de entrega dos equipamentos,  nos prazos 
previstos neste edital ,  será apl icada multa na razão de 10% (dez por cento)  
calculado sobre o valor total  da proposta,  até 05 (cinco) dias consecutivos.  
 
15.1.2.  Pelo atraso ou demora injust if icados da entrega, além dos prazos 
estipulados neste edital,  apl icação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais),  
por dia,  de atraso ou de demora.  
 
15.1.3.  Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da 
Nota Fiscal ,  aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento),  sobre o valor  
total  da proposta,  por  infração,  com prazo de até 24 (vinte e  quatr o) horas  para 
a efetiva subst ituição dos produtos.  
 
15.1.4.  Nos termos do art.  7° da Lei  nº 10.520, de 17/07/2002, a l ic itante, sem 
prejuízo das demais cominações legais e contratuais ,  poderá f icar ,  pelo prazo de 
até 60 (sessenta) meses,  impedida de l ic ita r e contratar com a Administração 
Pública e descredenciada do Registro Cadastral  de Fornecedores do Município 
de Nova Laranjeiras,  nos casos de:  
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a)  apresentação de documentação falsa;  
b)  retardamento na execução do objeto;  
c)  não manutenção da proposta e scrita ou lance verbal,  após a adjudicação;  
d) comportamento inidôneo;  
e)  fraude na execução do contrato;  
f)  falha na execução do contrato.  
 
15.1.5.  Será facultado à l ic itante o prazo de 05 (c inco) dias  úteis  para a 
apresentação de defesa prévia,  na ocorrê ncia de quaisquer das s ituações 
previstas neste edital.  
 
15.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatár ia da 
reparação dos eventuais danos,  perdas ou prejuízos  que seu ato  punível venha 
causar à administração.  
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
16.1.  As despesas decorrentes da aquisição dos materia is,  objeto desta 
l ic itação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentária s:  
 

07    SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
002    DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
12.361.0007.02055  MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
3.3.90.30.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 
02310 E 00000   Recursos Ordinários (Livres)  
02320 E 00103   5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
02330 E 00104   Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%  
3.3.90.39.00.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
02420 E 00000   Recursos Ordinários (Livres)  
02430 E 00103   5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
02440 E 00104   Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%  
 

16.2.  As normas disc ipl inadoras da l ic i tação se rão sempre interpretadas em 
favor da ampl iação da disputa entre as interessadas,  desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a f inalidade e a  segurança da 
contratação.  

16.3.  A apresentação da proposta pela  l ic itante  implica  aceitação deste edital,  
bem como das normas legais que regem a matéria e,  se porventura a l ic itante 
for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas 
nesta l ic itação.  
 
16.4.  Uma vez iniciada a sessão , não serão admitidos à l ic itação as  participantes 
retardatár ias.  
 
16.5.  Da sessão de abertura dos envelopes,  lavrar -se-á ata c ircunstanciada, na 
qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pel o  
Pregoeiro,  pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados que 
desejarem.  
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16.6.  Só terão direitos a usar a palavra,  rubricar a documentação e as  
propostas,  apresentar  reclamações ou recursos e assinar atas,  as l ic itantes ou 
seus representantes credenciados,  o Pregoeiro e a equipe de apoio.  
 
16.7.  Em nenhuma hipótese será concedido pra zo para apresentação de 
documentos e propostas exigidos no edital  e não apresentados na reunião de 
recebimento, salvo condições previstas no Art.  24 § 3º da Lei Federal nº  
8.666/93. 
 
16.8.  Os envelopes contendo a documentação habil itatória das l ic itantes  
classi f icadas para a fase de lance permanecerão 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 prazo de até 10 (dez) dias após aquele prazo, os  
envelopes serão inuti l izados.  
 
16.9.  Servidores Municipais,  ass im considerados aqueles do artigo 84, "caput" e 
parágrafo 1º,  da Lei  nº 8.666/93, estão impedidos de partic ipar  deste certame 
l ic itatório,  (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de 
funcionários desta),  por determinação do artigo 9º,  inc iso I I I ,  da Lei  nº  
8.666/93. 
 
16.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital  e seus Anexos,  
excluir-se-á o dia do início e incluir -se-á o do vencimento.  
 
16.11.  A autoridade competente para determinar a aqu isição poderá revogar a  
l ic itação por razões de interesse público derivado de fato  superveniente 
devidamente comprovado, pert inente e suf iciente para just if icar  tal  conduta,  
devendo anulá- la  por  i legal idade, de of ício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
 
16.11.1.  A anulação do procedimento induz às an ulações da Ordem de 
Fornecimento, Nota de Empenho e Ata de Registro de Preços .  
 
16.12.  Os proponentes são responsáveis pela f idelidade e legit imidade das 
informações e dos  documentos apresentados em qualquer fase da l ic itação.  
 
16.13.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a real ização do certame na data marcada,  a sessão será redesignada 
para o dia,  hora e local def inidos,  e,  republ icado  na Imprensa Of icial.  
 
16.14.  São partes integrantes deste Edital:  
 
a)  ANEXO I  –  Proposta de Preços;  
 
b)  ANEXO II  -  Termo de Referência –  Especif icação Técnica;  
 
c)  ANEXO II I  -  Modelo de Declaração de inexistência de vínculo funcional  e de 
parentesco;  
 
d)  ANEXO IV -  Modelo de Carta de Credenciamento;  
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e)  ANEXO V -  Modelo de Declaração de Fato Superveniente,  Idoneidade e 
disponibil idade de Documentos;   
 
f)  ANEXO VI -  Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de 
habil itação;  
 
g)  ANEXO VII  -  Modelos de Declaração de não emprego de menores de 18 anos;  
 
h)  ANEXO VI II  -  Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte;  
 
i )  ANEXO IX –  Minuta de Contrato.  
 

 
Nova Laranjeiras  -  Pr,  10 de Setembro de 2015. 

 
 

 
VALDECIR ALVES DE MEDEIROS 

Pregoeiro 
 
 
 

JOSE LINEU GOMES 
Prefeito Muncipal
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ANEXO I  

 
 
 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº  49/2015-PMNL  
Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto e  
manutenção do Ônibus VW 15 .180, ano 2008 –  Placa AQV 1224, Frota nº 29,  e  
Ônibus MB 370, ano 1986 –  Placa BXE 6365, Frota nº 81 pertencentes  ao 
Patrimônio Municipal .  

 

Modelo -  PROPO ST A DE  PREÇOS  

 
 

 
CF.  MÍDIA DIGITAL FORMATO .ESL  

 
 
 

Sistema Equiplano  
 
 
 
 

www.equiplano.com.br  
 
Cotação e Proposta Eletrônica  
 
Leia mais. . .  
 

Cotação e Proposta Eletrônica 

 
Cl ique nos l inks abaixo para salvar os programas e manual  
 
Propostas  
Cotações  
Manual para Fornecedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.equiplano.com.br/
http://www.equiplano.com.br/


 

 17 

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 

 
ANEXO II  

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº  49/2015-PMNL  
Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto e  
manutenção do Ônibus VW 15.180, ano 2008 –  Placa AQV 1224, Frota nº 29,  e  
Ônibus MB 370, ano 1986 –  Placa BXE 6365, Frota nº 81 pertencentes  ao 
Patrimônio Municipal .  
 
1. DO OBJETO 

 
LOTE: 1 - ÔNIBUS VW 15.180, ANO 2008, PLACA AQV-1224, Nº 29. 

Item Cód Nome do produto/serviço Quant Un Preço Preço total 

1 7158 BOMBA DE AGUA   1,00 UN 640,82 640,82 

2 7179 BOMBA DE ALTA   1,00 UN 10.668,52 10.668,52 

3 7157 BOMBA DE OLEO   1,00 UN 756,41 756,41 

4 7182 CANO MESTRE DA BOMBA   1,00 UN 124,13 124,13 

5 7170 COMPENSADOR DE MASSAS   1,00 UN 2.072,18 2.072,18 

6 7181 CONJUNTO CANO RETORNO DIESEL   1,00 UN 553,59 553,59 

7 7186 CORREIA DO MOTOR   1,00 UN 110,23 110,23 

8 7184 COXIM TRASEIRO DO MOTOR   2,00 UN 140,23 280,46 

9 7176 FILTRO DO AR   1,00 UN 133,74 133,74 

10 7177 FILTRO DO DIESEL PRIMARIO   1,00 UN 145,53 145,53 

11 7178 FILTRO DO DIESEL SECUNDARIO   1,00 UN 144,61 144,61 

12 7165 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE   1,00 UN 70,82 70,82 

13 7174 GUIA DO CABECOTE   4,00 UN 4,10 16,40 

14 7161 JOGO DE BRONZINA DE BIELA   1,00 UN 342,68 342,68 

15 7160 JOGO DE BRONZINA DE MANCAL   1,00 UN 989,08 989,08 

16 7156 JOGO DE JUNTAS   1,00 UN 1.235,94 1.235,94 

17 7183 KIT EMBREAGEM   1,00 UN 3.402,85 3.402,85 

18 7164 KITS DO MOTOR X12   4,00 UN 642,00 2.568,00 

19 7185 MAGNETICO DA HELICE   1,00 UN 1.803,50 1.803,50 

20 6521 MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MOTOR   1,00 UN 2.816,67 2.816,67 

21 7166 OLEO LUBRIFICANTE 15W40   10,00 UN 21,10 211,00 

22 7172 PARAFUSO CABEÇOTE   14,00 UN 37,42 523,88 

23 7171 PARAFUSO CABECOTE ESPECIAL   2,00 UN 45,00 90,00 

24 7173 PARAFUSO DE BIELA   8,00 UN 34,54 276,32 

25 7169 PISTA RETENTOR DIANTEIRO   1,00 UN 151,61 151,61 

26 7162 SEMI-ANEL MOTOR   2,00 UN 117,89 235,78 

27 7168 SENSOR DE TEMPERATURA AGUA   1,00 UN 187,22 187,22 

28 7167 SENSOR PRESSAO DO OLEO   1,00 UN 709,44 709,44 

29 6520 SERVICO ENVARETAR RADIADOR   1,00 UN 285,00 285,00 

30 6519 SERVICO LIMPEZA E PINTURA MOTOR   1,00 UN 285,00 285,00 

31 6518 SERVICO RETIFICA MOTOR   1,00 UN 5.332,67 5.332,67 

32 7159 TUCHO DE MOTOR   8,00 UN 41,71 333,68 
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33 7175 TURBO ALIMENTADOR   1,00 UN 6.303,22 6.303,22 

34 7180 UNIDADE INJETORA 4.12   4,00 UN 1.900,36 7.601,44 

35 7163 VALVULA TERMOSTATICA   1,00 UN 230,11 230,11 

36 7155 VIRABREQUIM    1,00 UN 4.937,18 4.937,18 

TOTAL 56.569,71 

LOTE: 2 - ÔNIBUS MB 370, ANO 1986, PLACA BXE-6365, Nº 81. 

Item Cód Nome do produto/serviço Quant Un Preço Preço total 

1 7158 BOMBA DE AGUA   1,00 UN 817,32 817,32 

2 7157 BOMBA DE OLEO   1,00 UN 1.209,47 1.209,47 

3 1240 BUCHA DE BIELA   6,00 UN 54,54 327,24 

4 7176 FILTRO DO AR   1,00 UN 224,10 224,10 

5 7265 FILTRO DO DIESEL   1,00 UN 44,30 44,30 

6 7264 FILTRO DO MOTOR   1,00 UN 75,73 75,73 

7 7161 JOGO DE BRONZINA DE BIELA   1,00 UN 1.014,33 1.014,33 

8 7160 JOGO DE BRONZINA DE MANCAL   1,00 UN 1.925,95 1.925,95 

9 1239 JOGO DE BUCHA DE COMANDO   1,00 UN 542,72 542,72 

10 7156 JOGO DE JUNTAS   1,00 UN 789,28 789,28 

11 1235 KITS DO MOTOR   6,00 UN 1.635,80 9.814,80 

12 6521 MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MOTOR   1,00 UN 2.555,00 2.555,00 

13 7166 OLEO LUBRIFICANTE 15W40   20,00 LT 21,10 422,00 

14 7266 SERVICO DE BOMBA E BICO   1,00 UN 5.430,33 5.430,33 

15 6520 SERVICO ENVARETAR RADIADOR   1,00 UN 350,00 350,00 

16 6519 SERVICO LIMPEZA E PINTURA MOTOR   1,00 UN 212,67 212,67 

17 6518 SERVICO RETIFICA MOTOR   1,00 UN 9.158,96 9.158,96 

18 7159 TUCHO DE MOTOR   12,00 UN 492,89 5.914,68 

19 7175 TURBO ALIMENTADOR   1,00 UN 4.417,16 4.417,16 

20 7263 VALVULA DE ALIVIO DO MOTOR   1,00 UN 272,88 272,88 

21 7163 VALVULA TERMOSTATICA   1,00 UN 63,96 63,96 

22 7262 VEDADOR DE VALVULA   24,00 UN 10,12 242,88 

23 7155 VIRABREQUIM    1,00 UN 10.375,71 10.375,71 

TOTAL 56.201,47 

 
1.1 O julgamento será por lote ,  sob o cr itério de menor preço .  
 
1.2 Deverão ser usadas apenas duas casas  após a v írgula,  as  demais não serão 
consideradas.  
1.2.1 De forma alguma haverá arredondamento de valor.  
 
1.3 Os serviços deverão ser  apresentados na proposta de preços  
obrigatoriamente na mesma ordem apresentada na planilha  fornecida como 
modelo. 
 
1.4 Será aceita oferta em moeda brasi leira.  
 
2. DA EXECUÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
2.1 As peças e serviços deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)  
dias após a sol icitação.  
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2.2 Os serviços deverão ser executados nas instalações da contratada ou no 
local onde ocorreu a paralisação do veiculo,  f icando a contratada responsável  
pelo transporte dos veículos até sua sede ,  bem como a devolução no Município 
de Nova Laranjeiras,  sem qualquer custo adicional.   
 
2.3 Nos casos que requeiram translado ou transporte do veículo,  este ocorrerá 
por conta da contratada, sob sua inteira responsabil idade e a contratada deverá 
ainda responsabi l izar -se pelos veículos da contratante, obr igando -se ainda a 
manter os mesmos segurados contra acidentes,  incêndios,  roubo ou furto,  
assumindo total  responsabil idade por quaisquer dan os ou prejuízos causados a  
contratante ou a terceiros,  especia lmente, quando estiverem sendo conduzidos 
por funcionário da contratada;  
 
2.4 O Município não arcará com qualquer despesa re lativa ao translado de 
veículos,  equipamentos e pessoas no caso da emp resa vencedora não ser 
sediada ou possuir ponto de prestação de serviços no Munic ípio. Arcando tão 
somente com os valores relativos a prestação de serviços propriamente dita.  
 
2.5 O objeto l ic itado será pago em até 30 (trinta) dias após a entrega dos 
produtos e emissão da nota f iscal,  pela proponente vencedora.  
 
2.6 A nota f iscal  deverá vir  acompanhada da CND  - Certidão Conjunta RFB/PGFN e 
do CRF do FGTS para posterior pagamento.  
 
2.6.1 Caso a certidão e/ou o certif icado estejam vencidos,  o pagamento f icará  
retido até sua regular ização.  
 
2.7 Deverá constar na nota f iscal,  obrigatoriamente os seguintes dizeres:  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 –  PMNL 
CONTRATO Nº xx/2015 

 
2.7.1 Caso haja erro  na fatura o pagamento f icará suspenso até que sejam 
sanados os problemas . 
 
3. DA GARANTIA 
 
I  -  Os serviços executados pela contratada terão garantia pelo prazo mínimo de 
06 (seis)  meses,  contados a partir  de sua realização;  
 
I I  -  Durante o período de garant ia,  a empresa deverá atender aos chamados da 
CONTRATANTE,  para manutenção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
I I I  -  As peças e componentes fornecidos e instalados pela contratada f icam por 
ela garantidos como sendo isentos de quaisquer víc ios ou defeitos,  na forma 
prevista em lei ,  por  um prazo mínimo não inferior  a 6  (seis)  meses,  devendo tal  
prazo ser contado a partir  da data de emissão da respectiva nota f iscal;   
 
IV -  A reexecução de serviços e  a substituição de peças e  componentes que 
estejam acobertados pela garant ia não impl icarão ônus para ao CONTRATANTE e 
acarretarão a reabertura do prazo restante da garantia;   
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V -  A anotação referente aos novos prazos de garantia,  no caso de serviços,  será 
feita pela contratada em documento à parte,  que será entregue ao 
CONTRATANTE após a execução dos serviços e,  no caso de peças/componentes,  
a anotação deverá ser  feita no verso da respectiva nota f iscal.  

 
 

Nova Laranjeiras  -  Pr,  10 de Setembro de 2015. 
 
 

 
VALDECIR ALVES DE MEDEIROS  

Pregoeiro  
 
 
 

JOSE LINEU GOMES 
Prefeito Municipal  
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ANEXO II I   

 
 
 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº  49/2015-PMNL  
Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto e  
manutenção do Ônibus VW 15.180, ano 2008 –  Placa AQV 1224, Frota nº 29,  e  
Ônibus MB 370, ano 1986 –  Placa BXE 6365, Frota nº 81 pertencentes  ao 
Patrimônio Municipal .  
 

 
Modelo de Declaração de:  

Inexistência de vínculo funcional  e de parentesco  
 
 

 
A pessoa jur ídica ___________________________, por intermédio de seu 
representante legal ,  o Sr.  __________________________, portador da carteira  
de ident idade sob o nº  _______________ e do CPF sob o nº 
______________________ DECLARA ,  para os f ins do contido no artigo 9°,  inciso  
I I I  da Lei  8 .666/93 e art igo 105 -A, § 9°  da Lei  Orgânica do Município d e Nova 
Laranje iras,  especialmente para o Edital  de PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 –  
PMNL ,  que não é servidor públ ico cônjuge, companheiro ou parente em l inha 
reta,  colateral  ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor  concursado ou 
comissionado, de Secretários,  Vice-Prefeito ou Prefeito do Município de Nova 
Laranje iras.  
Declara,  ainda, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seus 
quadros,  gerente, diretor,  sócio,  proprietário,  administrador,  controlador ou 
conselheiro que seja  servidor públ i co,  cônjuge, companheiro ou parente em 
l inha reta,  colateral  ou por afinidade, até o terceiro grau,  de servidor  
concursado ou comissionado, de Secretários,  Vice -Prefeito ou Prefeito do 
Munic ípio de Nova Laranjeiras.  
 
 

 
 

____________________________, _____ de ___________________ de 2015.  
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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TABELA DE PARENTESCO CONSANGUÍNEO ATÉ O TERCEIRO GRAU 

 
Linha de parentesco: “É a série de pessoas provindas do mesmo progenitor, que se denomina 
tronco e pode ser reta ou colateral”. 
 
 

GRAU LINHAS EXEMPLO OBSERVAÇÕES 

 

PRIMEIRO GRAU 

RETA ASCENDENTE PAI E MÃE 

RETA DESCENTENTE FILHO E FILHA 

COLATERAL NÃO EXISTE EM 1º GRAU 

 

SEGUNDO GRAU 

RETA ASCENDENTE AVÔ E AVÓ 

RETA DESCENTENTE NETO E NETA 

COLATERAL IRMÃO E IRMÃ 

 

 

 

TERCEIRO GRAU 

RETA ASCENDENTE BISAVÔ E BISAVÓ 

RETA DESCENTENTE BISNETO E BISNETA 

 

 

COLATERAL 

TIO E TIA *Irmãos de meu pai ou 

minha mãe 

SOBRINHO E 

SOBRINHA 

*Filhos de meu irmão 

ou minha irmã 

 

Obs.: Parentesco por afinidade. 
É o vínculo existente entre um cônjuge ou companheiro e os parentes do outro cônjuge ou 
companheiro. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos 

irmãos do cônjuge ou companheiro (art. 1595, § 1º do Código civil – Lei 10406/02). Na linha 
reta, até o infinito, o parentesco não se extingue com a dissolução do casamento ou união 
estável. 
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ANEXO IV  

 
 
 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº  49/2015-PMNL  
Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto e  
manutenção do Ônibus VW 15.180, ano 2008 –  Placa AQV 1224, Frota nº 29,  e  
Ônibus MB 370, ano 1986 –  Placa BXE 6365, Frota nº 81 pertencentes  ao 
Patrimônio Municipal .  
 
 
 

Modelo de Carta de Credenciamento  
 

 
Indicamos o (a)  Sr .(a)  _____________________________________, 

portador da cédula de identidade nº  __________________________, Órgão 
expedidor _________,  CPF nº ___________________________________  como 
nosso representante legal na Lic itação em referência,  podendo rubricar ou 
assinar documentos (habil itação e proposta),  manifestar,  dar  lances,  prestar  
todos os esclarecimentos de nossa proposta,  interpor recursos,  desist ir  de 
prazos e recursos,  enf im, praticar todos os atos nece ssár ios ao f iel  cumprimento 
do presente Credenciamento.  
 
____________________________, _____ de __________________ de 2015. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
 
 
 
 

* anexar cópia autent icada do RG e CPF do Credenciado.  
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ANEXO V 

 
 

 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº  49/2015-PMNL  
Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto e  
manutenção do Ônibus VW 15.180, ano 20 08 –  Placa AQV 1224, Frota nº 29,  e  
Ônibus MB 370, ano 1986 –  Placa BXE 6365, Frota nº 81 pertencentes  ao 
Patrimônio Municipal .  
 
 

Modelo de Declaração de:  
Inexistência de Fato Superveniente Impedit ivo da Habil itação,  

Idoneidade e  Disponibi l ização de Documentos  
 
 
 

 A empresa, abaixo ass inada, declara,  sob as penas da lei,  que:  
 
1 -  Até a presente data inexistem fatos impedit ivos para sua 
habil itação no presente processo l ic itatório,  ciente da obrigatoriedade de 
declarar,  em havendo,  ocorrências poster iores q ue o inabil ite para partic ipar de 
certames l ic itatórios.  
 
2  -  Os documentos que compõem o Edital  foram colocados à 
disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e  
grau de dif iculdade da entrega.  
 
3 -  Não se encontra declarada in idônea para l ic itar  ou contratar  com 
órgãos da Administração Públ ica Federal,  Estadual ,  Munic ipal  e do Distrito  
Federal.  
 

__________________________, _____ de _____________________ de 2015. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídic a)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO VI  

 
 

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº  49/2015-PMNL  
Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto e  
manutenção do Ônibus VW 15.180, ano  2008 –  Placa AQV 1224, Frota nº 29,  e  
Ônibus MB 370, ano 1986 –  Placa BXE 6365, Frota nº 81 pertencentes  ao 
Patrimônio Municipal .  
 
 
Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habil itação  

    
 
 Em atendimento ao previsto no edital  de PREGÃO PRESENCIAL nº  
49/2015-PMNL ,  DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos  de 
habil itação exigidos para partic ipação no presente certame.  
 
 

__________________________, _____ de _____________________ de 2015. 
 
 
 
 
 
   

(Nome completo por extenso do re sponsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
 
 
 
 

* deverá ser apresentado fora do envelope de habi l itação.  
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ANEXO VII  

 
 
 

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº  49/2015-PMNL  
Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto e  
manutenção do Ônibus VW 15.180, ano 2008 –  Placa AQV 1224, Frota nº 29,  e  
Ônibus MB 370, ano 1986 –  Placa BXE 6365, Frota nº 81 pertencentes  ao 
Patrimônio Municipal .  
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

  A empresa, abaixo ass inada, por seu representante legal,  DECLARA ,  
para f ins do disposto no inc iso V do art.  27 da Lei nº  8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei  nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho notur no,  per igoso ou insalubre e  não 
emprega menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva:  emprega menor,  a partir  de quatorze anos,  na condição de aprendiz  
Sim (    )   Quantos (    )    Não (    ) .  
 

 
 

____________________________, _____ de ___________________ de 2015. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO VII I  

 
 
 

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº  49/2015-PMNL  
Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto e  
manutenção do Ônibus VW 15.180, ano 2008 –  Placa AQV 1224, Frota nº 29,  e  
Ônibus MB 370, ano 1986 –  Placa BXE 6365, Frota nº 81 pertencentes  ao 
Patrimônio Municipal .  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRE SA DE 

PEQUENO PORTE  

 

 

(nome da empresa),  CNPJ/MF nº ______________, (ENDEREÇO COMPLETO), 

declara,  sob as  penas da Lei,  que a mesma está estabelecida sob o regime legal  

de microempresa ou empresa de pequeno porte,  conforme conceito legal e  

f iscal  de nosso ordenamento pátr io,  podendo usufruir os benefíc ios da Lei  

Complementar nº  147/2014.  

 

 

____________________,  ______de ___________________ de 2015. 

 

 

 

 

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)  

 
 

 
ESTA DE CLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA 

COMERCIAL. 

 
 
 

* deverá ser apresentado fora do envelope de habi l itação.  
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx  
QUE ENTRE SI  CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO 
PARANÁ E A EMPRESA x x,  CONFORME 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 49/2015-PMN. 

 
Pelo presente instrumento particular celebram entre si ,  de um lado, o  

MUNICÍP IO DE  NOVA  LARANJEIRAS ,  inscrito no CNPJ nº 95.587.648/0001-12, 
com endereço à Rua Rio Grande do Sul,  2122  -  Centro, Nova Laranje iras -  PR, 
neste ato representada pelo Prefeito Munic ipal Sr.  José Lineu Gomes, 
portador de cédula de identidade nº  1.328.459-8 do CPF/MF 240.909.729 -49, 
doravante denominado CONTRATANTE, e  de outro lado a empresa:  xx,  
inscr ita no CNPJ nº xx ,  neste ato representada pelo Sr .  xx ,  brasi le iro,  xx,  xx,  
portador da Carteira de Identidade nº xx/xx,  inscrito no CPF nº xx,  residente 
e domici l iado na xx,  nº xx,  xx,  xx ,  doravante denominada CONTRATADA ,  
acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº  
8.666/93, e alterações posteriores,  ass im como pelas condições da Licitação 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015-PMNL ,  bem como nos termos 
da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir  
expressas,  definidoras dos dire itos,  obrigaçõe s e responsabil idades das 
partes.  
 

DO OBJETO DO CONTRATO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  
(ART. 55, I, LEI Nº 8.666/93) 

Cláusula Primeira :  O presente contrato tem por objeto a aquisição de peças 
e serviços de mão de obra para conserto  e manutenção do Ônib us VW 
15.180, ano 2008 –  P laca AQV 1224, Frota nº 29, e Ônibus MB 370, ano 1986 
–  P laca BXE 6365, Frota nº 81 pertencentes ao Patrimônio Municipal ,  de 
acordo com as especif icações contidas na proposta de preços e  termo de 
referência do Edital  de Pregão Pre sencial  nº  49/2015. 

 
Parágrafo Segundo :  O valor total  contratado é de  R$ xx (xx).  
 

DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO  
(ART. 55, II, LEI Nº 8.666/93) 

Clausula Segunda :  A Contratada executará o presente contrato de forma 
direta,  assumindo integral responsabil idade,  f icando vedada a 
subcontratação, sem anuência do CONTRATANTE.  

§ Único :  As peças e serviços deverão ser  entregues no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após a sol icitação.  
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DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

(ART. 55, III, LEI Nº 8.666/93) 
 

Cláusula Terceira :  DO VALOR DO CONTRATO: O CONTRATANTE pagará, à  
CONTRATADA, a importância conforme cláusula primeira.  

Parágrafo Primeiro : Para os f ins constantes desta cláusula,  a CONTRATADA 
encaminhará ao CONTRATANTE, a nota f iscal  de prestaç ão de serv iços,  onde 
deverá o nº da l ic itação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015-PMNL ,  o  nº do 
presente contrato, acompanhada da CND -  Conjunta RFB/PGFN e do CRF do 
FGTS.  
 

Parágrafo Segundo :  No caso da vigência da CND - Conjunta RFB/PGFN e/ou do 
CRF do FGTS da empresa estiver com sua validade expirada, os pagamentos 
f icarão retidos até a regulamentação.  

DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
(ART. 55, IV, LEI Nº 8.666/93) 

Cláusula Quarta :  O contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses,  de 
xx até a data de xx,  podendo ser prorrogado pelos prazos e nos casos 
previstos legalmente.  

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS  
(ART. 55, V, LEI Nº 8.666/93) 

Cláusula Quinta :  As despesas decorrentes deste contrato terão como suporte 
a seguinte dotação orçamentária:   
 
07    SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
002    DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
12.361.0007.02055  MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
3.3.90.30.00.00   MATERIAL DE CONSUMO 
02310 E 00000   Recursos Ordinários (Livres)  
02320 E 00103   5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
02330 E 00104   Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%  
3.3.90.39.00.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
02420 E 00000   Recursos Ordinários (Livres)  
02430 E 00103   5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
02440 E 00104   Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%  

 
DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES,  

DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS  
(ART. 55, VII, LEI Nº 8.666/93) 

Cláusula Sexta :  São obrigações da CONTRATADA :  

I  –  Real izar os serviços nas instalaç ões da contratada ou no local onde 
ocorreu a paralisação do veiculo,  f icando a contratada responsável  pelo  
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transporte dos veículos até sua sede , bem como a devolução no Município 
de Nova Laranjeiras,  sem qualquer custo adicional.   

 

  Nos casos que requeiram translado ou transporte do veículo,  este 
ocorrerá por conta da contratada, sob sua inteira responsabil idade e a  
contratada deverá a inda responsabil izar -se pelos veículos da contratante,  
obrigando-se a inda a manter os mesmos segurados contra acidentes,  
incêndios,  roubo ou furto,  assumindo total  responsabil idade por 
quaisquer danos ou prejuízos causados a  contratante ou a terceiros,  
especia lmente, quando estiverem sendo conduzidos por funcionário da 
contratada;  

 

  O Município não arcará com qualquer despesa relativa ao translado de 
veículos,  equipamentos e pessoas no caso da empresa vencedora não ser 
sediada ou possuir ponto de prestação de serviços no Munic ípio. Arcando 
tão somente com os valores relat ivos a prestação de serviços 
propriamente dita.  
 

I I  –  Não ceder o contrato, no todo ou em parte,  sob pena de rescisão e 
responsabi l idade e sanções administrativas.  

I I I  –  Oferecer garantia nos seguintes moldes:  
 

  Os serviços executados pela  contratada terão garantia pelo prazo mínimo 
de 06 (seis)  meses,  contados a  partir  de sua realização;  

 

  Durante o per íodo de garantia,  a empresa deverá atender aos chamados 
da CONTRATANTE, para manutenção, no prazo máximo de 24 (vinte e  
quatro) horas.  

 

  As peças e componentes fornecidos e instalados pela contratada f icam 
por ela garantidos como sendo isentos de quaisquer vícios ou defeitos,  na 
forma prevista em lei,  por um prazo mínimo não infer ior a 6 (se is)  meses,  
devendo tal  prazo ser  contado a part ir  da data de emissão da respectiva 
nota f iscal;   

 

  A reexecução de serviços e a s ubst ituição de peças e componentes que 
estejam acobertados pela garant ia não implicarão ônus para ao 
CONTRATANTE e acarretarão a reabertura do prazo restante da garantia;   

 

  A anotação referente aos novos prazos de garantia,  no caso de serviços,  
será feita pela contratada em documento à parte,  que será entregue ao 
CONTRATANTE após a execução dos serviços e,  no caso de 
peças/componentes,  a anotação deverá ser feita no verso da respectiva 
nota f iscal .  

 
Cláusula Sétima :  São obrigações do CONTRATANTE :  
I  –  Remunerar a  Contratada de acordo com o valor e forma de pagamento ora 
ajustado;  
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Cláusula Oitava :  A inadimplência  das obrigações contratuais  assumidas 
ensejará a rescisão antecipada do contrato, bem como sujeitará o infrator ao 
pagamento da multa contratual  de 1 0% (dez por cento) do valor global  
contratado.  
 

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO  
(ART. 55, VIII E IX, LEI Nº 8.666/93) 

Cláusula Nona :  A rescisão do presente contrato poderá ser amigável,  por  
acordo entre as partes,  na forma do art .  79, I I  da Lei  nº 8.666/93, ou judicial,  
nos termos da legis lação.  

Parágrafo Único :  O CONTRATANTE  se reserva o direito de rescindir o  
presente contrato uni lateralmente quando ocorrerem às hipóteses do art.  77  
e 78 da Lei nº 8 .666 de 21 de janeiro de 1993.  

DA LICITAÇÃO  
(LEI 10.520/02). 

Cláusula Décima :  O presente contrato está vinculado a l ic itação modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL  nº 49/2015-PMNL ,  bem como na proposta de preços 
emitida pela CONTRATADA .  

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
(ART. 55, XII, LEI Nº 8.666/93). 

 
Cláusula Décima Primeira :  O presente contrato rege -se pelas  disposições 
expressas na Lei nº 8.666/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito  
Público,  apl icando-se suplet ivamente os princípios da Teoria  Geral dos 
Contratos,  as disposiçõ es de Dire ito Privado, a Lei  Orgânica e demais normas 
aplicáveis à espécie.  
 
Parágrafo Único :  Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e 
suas a lterações,  recorrendo -se à analogia,  aos costumes e aos princípios  
gerais de Dire ito.  

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA  
(ART. 55, XIII, LEI Nº 8.666/93). 

Cláusula Décima Segunda :  Fica a CONTRATADA  obrigada a manter,  durante 
toda execução do contrato, em compatibi l idade com as obrigações por ele 
assumidas,  todas as condições de habi l itação e qualif icação exi gidas pela  
contratante.  

DO FORO  
(ART. 55, § 2º, LEI Nº 8.666/93) 

Cláusula Décima Terceira :  Fica eleito o foro da Comarca de Laranjeiras do 
Sul/PR para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, cuja 
execução, interpretação e solução, inclusi ve dos casos omissos,  serão  
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patrocinadas pelas normas gerais de direito público,  aplicando -se-lhes,  
supletivamente, os princípios da teoria geral  dos contratos e das disposições 
de direito privado.  
 
E por estarem justos e acordados, f irmam o presente con trato de serviços 
profissionais em 02 (duas) vias de igual teor,  juntamente com as 
testemunhas abaixo, para os f ins de direito,  submissos às regras estatuídas 
pela Lei  nº 8.666/93 e aos termos do ato que autorizou a contratação.  

 

Nova Laranjeiras  -  Pr,  xx de xxxx de 2015.  

 

JOSE LINEU GOMES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Contratante        Contratada  

 
 
 
 

  

   
TESTEMUNHA  TESTEMUNHA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2015 – PMNL 
 

 Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 
49/2015 – PMNL, devidamente preenchido, e, concordo(amos) com as condições do Edital. 
 
 
 

 
EM:          /           /                . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 

 
NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA 

      
                 CPF:______________________________ 
 

 
 


