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Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
Pregão Presencial  n° .  80/2014- PMNL 

 
Entidade Promotora:  Munic ípio de Nova Laranjeiras -  Paraná.  
Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pelo  Decreto nº. 086/2014, de 24/03/2014, 
composta pelos senhores:   
Pregoeiro –  Gi lmar Carraro Braga;   
Pregoeiro Subst ituto –  Joel Cezar de Almeida;  
Equipe de Apoio –  Gerson Si lva,  Valdecir Alves de Medeiros e Alexandra Hut tl  da 
Si lva.  
 
Data de Emissão: 18 de Novembro de 2014.  
Data de abertura: 04 de Dezembro de 2014.  
Horário: 09:00 horas.  
  
O Munic ípio de Nova Laranje iras,  Estado do Paraná, inscr ito no Cadastro Geral  de 
Contribuintes sob o n° .  95.587.648/0001-12, com sede a Rua Rio Grande do Sul -  
Centro, Nova Laranje iras -  Paraná, fone nº.  (42) 3637-1148, convida V. S .a.  a  
participar da Lic itação Pregão Presencial ,  t ipo menor preço por item ,  a realizar -se  
na Prefeitura Municipal,  em conformidade com a Lei Federal 8666/93, 10.520/02, 
com o Decretos Federal 3.555/2000, 5455/05 e 5504/05,  e com a Lei 
complementar 147/14, com os Decretos Munic ipais nº.  136/06 e 34/07 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 Municipal,  no 
endereço supra mencionado, bem como o credenciamento dos repres entantes das 
empresas até às 09:00 hs (nove horas) do dia 04 de Dezembro de 2014.  

 
1.  OBJETO 
 
 O objeto da presente l ic itação é a aquisição de equipamentos ,  móveis e  
veículo com recursos do contrato de repasse 796679/2013 MDA/CAIXA, visando 
melhorias nas atividades desenvolvidas junto aos Agr icultores do Município,  
conforme as especif icações descr itas no termo de referência (Anexo I I) .  
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Somente poderão part icipar desta Lic itação as empresas:  

2.1.1.  Estabelecidas no país do ramo pertinente ao objeto da l ic itação que 
satisfaçam as condições e disposições cont idas neste Edital  e seus Anexos.  

2.2.  Não será admitida nesta l ic itação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir e lencadas:   
 
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 controladoras,  coligadas ou subsidiár ias entre si;  
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c)  Que, por quaisquer motivos,  t enham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Públ ica Direta ou Indireta,  nas esferas  
Federal,  Estadual  ou Munic ipal,  desde que o Ato tenha sido publ icado na imprensa 
oficial ,  conforme o caso, pelo órgão que o praticou  enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; e,  
 
d)  Estrangeiras que não funcionem no País.  

        
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1.  No início da sessão, cada l ic itante poderá credenciar apenas um 
representante, o qual deverá identi f icar -se junto ao Pregoeiro ,  apresentando a 
respectiva cédula de ident idade 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 inerentes ao 
certame. (Modelo –  Anexo I I I) ,  acompanhado do contrato social  e/ou ult ima 
alteração consolidada devidamente autenticado.  
 
3.1.1.  Os documentos mencionados no Item anterior,  inclusive o documento de 
ident if icação do representante credenciado, deverão ser aprese ntados em 
fotocópias autenticadas ou fotocópias simples,  acompanhadas dos respectivos 
originais,  para a devida autenticação, pela  Equipe do Pregão ou já autenticados 
por cartór io competente . 
 
3.1.2.  O credenciamento (Modelo –  Anexo I I I) ,  deverá ter reconhecida em 
cartório,  a assinatura do representante legal.  
 
3.2.  Se a empresa se f izer representar  por procurador,  faz -se necessár io o 
credenciamento através de outorga por instrumento públ ico ou particular;  neste 
últ imo caso mediante apresentação do ato const itutivo da Empresa, para 
ident if icação daquele  que outorgou os  poderes ao seu representante. Tanto o 
instrumento públ ico como o particular deverá conter menção expressa de que lhe 
confere amplos poderes,  inc lus ive para formular ofertas e lances de preços,  para 
recebimento de int imações e notif icações,  desistência ou não de recursos,  bem 
como, demais atos pertinentes ao certame.  
 
3.3.  Fazendo-se representar a l ic i tante pelo seu sócio -gerente, diretor ou 
proprietár io,  deverá comprovar ser o  responsável  legalm ente,  podendo assim 
assumir obrigações em decorrência de ta l  investidura.  
 
3.4.  Cada credenciado poderá representar  apenas uma empresa l ic itante.  
 
3.5.  Iniciada a Sessão, será vedada a subst ituição do representante da empresa 
devidamente credenciado, a inda  que esteja  munido de instrumento procuratór io  
com poderes específ icos,  salvo por caso fortuito ou força maior.  
 
3.6.  A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.2 e 3 .3 não 
implicará a exclusão da empresa em participar do certame,  mas imp edirá o 
representante de se  manifestar na apresentação de lances verbais e demais fases 
do procedimento l ic itatório.  
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3.7.  Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.  
 
4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  
 
4.1.  A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habil itação será públ ica,  dir igida pel o Pregoeiro,  em 
conformidade com este Edital  e seus Anexos,  no local e horário  det erminados no 
preâmbulo do presente edital .  
 
4.2.  Declarada aberta à sessão pel o Pregoeiro,  os representante(s)  da(s)  
Empresa(s)  l ic itante(s)  entregará (ão) os envelopes contendo a(s)  proposta(s)  de 
preços e os documentos de habil itação, não sendo aceita,  a  partir  desse momento 
a admissão de novos l ic itantes.  
 
4.2.1.  As l ic itantes deverão entregar  ao Pregoeiro,  declaração assinada pelo 
representante legal  de que cumpre plenamente os requisitos de habil itação.  
(conforme modelo ANEXO V).  
 
4.3.  O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior,  as 
seguintes informações:  
 

ENVELOPE 01 -  PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL N o  80/2014- PMNL 
RAZÃO SOCIAL E N o  DO C.N.P.J.  DO PROPONENTE 
 

4.4.  O envelope dos Documentos de Habil itação deverá ser expresso, em seu 
exterior,  as seguintes informações:  
 

ENVELOPE 02 -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL N o  80/2014- PMNL 
RAZÃO SOCIAL E N o  DO C.N.P.J.  DO PROPONENTE 
 

4.5.  Inicialmente, será aberto o Envelope 01 -  Proposta de Preços -  e,  após,  o 
Envelope 02 -  Documentos de Habil itação.  
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
5.1.  A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com 
valores e dados do fornecedor  e,  também em mídia digital  co m a extensão .esl  nos 
parâmetros do Sistema Equiplano conforme programa de geração de proposta 
disponível no site www.equiplano.br),  sem rasuras ou entrelinhas devidamente 
assinadas na últ ima folha e rubricadas nas demais,  pelo representante legal da 
l ic itante.   
 
5.2.  O arquivo .es l  deverá conter:  
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a) Dados do Fornecedor:  Razão Socia l  ou denominação da l ic itante, com seu 
endereço completo,  número de telefone/fax,  número de inscr ição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda;  
b) Dados Bancár ios:  Banco, Agência,  Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de 
Abertura;  
c)  Dados do Representante:  Nome, documentos pessoais,  endereço completo e 
telefone;  
d) Dados do Quadro Societário:  Nome, endereço completo, telefone, documentos 
pessoais e ato const itutivo.  
 
5.3.  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.  
 
5.4.  Prazo de entrega dos produtos,  não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias ,  
a contar da data de sua apresentação, sob pena de desclassi f icação da proposta.  
 
5.5  Serão desclassi f icadas as empresas que:  
 
-  Não apresentarem a proposta em formato.esl  em mídia digita l  preferencialmente 
em CD ou DVD; 
-  O Sistema Equiplano uti l izado pela Prefeitura não reconhecer,  ler  ou desconhecer 
o conteúdo da mídia,  por falha na mídia ou falha operacional da empresa.  
 
5.6.  As propostas deverão conter o preço unitár io e total  por  item, em moeda 
corrente nacional,  expressos em algarismos, sem previsão in flac ionária.  Em caso 
de divergência entre os valores unitários e totais,  serão considerados os pr imeiros.  
  
5.7.  Os preços apresentados na proposta devem incluir  todos os custos e despesas,  
tais como: custos diretos e indiretos,  tr ibutos incidentes,  taxa d e administração,  
serviços,  encargos sociais,  trabalhistas,  seguros,  tre inamento, lucro, transporte,  
bem como a entrega,  e outros necessários ao cumpr imento integral do objeto 
deste Edital  e seus Anexos.  
 
5.8.  Quaisquer tr ibutos,  despesas e custos,  diretos ou indiretos,  omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclass if icação da 
mesma por caracter izar preço inexeqüível  no julgamento das propostas,  serão 
considerados como inclusos nos pr eços,  não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a  esse ou qualquer t í tulo,  devendo os produtos ser fo rnecidos sem 
ônus adic ionais .  
 
5.9.  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da 
l ic itante, das co ndições estabelecidas neste Edital  e seus Anexos.  
 
5.10.  Serão desc lassif icadas as  propostas que não atenderem as especif icações e  
exigências  do presente Edital  e  de seus Anexos e que apresentem omissões,  
irregularidades ou defeitos capazes de dif icultar o ju lgamento, ou ainda que 
apresentarem valores acima do f ixado no p resente Edital .  
 
5.11.  Os preços propostos serão considerados completos e sufic ientes  para a  
prestação dos serviços,  objeto desta l ic itação, sendo desconsiderada qualquer 



 
 

 5 

Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 

reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte  
da l ic itante.  
 
5.12.  O Pregoeiro considerará como formais  erros de somatórios e outros aspectos 
que benef iciem a Administração Públ ica e não implique nulidade do procedimento.  

5.13.  As quant idades dos itens indicados no Anexo I I  poderão sofrer alterações 
para mais ou para menos, conforme disposto no art.  65, § 1º da Lei 8.666/93.  

 
5.14.  Todo e qualquer fornecimento dos materia is fora do estabelecido neste 
edital ,  em desacordo com as especif icações,  será imediatamente notif icado à(s)  
l ic itante(s)  vencedora(s),  q ue f icará (o) obrigada(s)  a substituir  prontamente,  
correndo por sua conta e r isco tais  substituições,  sendo -lhes aplicadas,  também, 
as sanções previstas neste edital.  
 
5.15.  Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste 
Edital.  
 
5.16 .   O Prazo de entrega poderá ser subscrito a caneta no momento da abertura 
do certame, tendo em vista que o sistema não habil ita para indicação deste item.  

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 
6.1.  Após apresentação da proposta,  não caberá desistência,  sa lvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pel o Pregoeiro.  
 
6.2.  Abertos os envelopes,  as  propostas serão rubricadas pel o Pregoeiro,  equipe 
de apoio e credenciados que desejarem . 
 
6.3.  No julgamento e classi f icação das propostas,  será a dotado o critério de menor 
valor por item.  
 
6.3.1.  Serão desclassi f icadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado 
por item. 
 
6.4.  Lido os preços,  o Pregoeiro  re lacionará todas as  propostas  classif icadas em 
ordem crescente.  
 
6.5.  O autor da oferta de valor 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 .  
 
6.6.  Não havendo pelo menos 03 (três)  ofe rtas nas condições definidas no i tem 
anterior ,  o Pregoeiro classi f icará as 03 (três)  melhores propostas,  para que seus 
autores part icipem dos lances verbais,  quaisquer que sejam seus preço s ofertados 
na proposta escrita.  
 
6.6.1.  Caso haja empate no valor das propostas escr itas,  e estas se  encaixarem no 
disposto nas sessões 6.5 e 6.6,  o Pregoeiro seguirá o disposto no Art.  4º do 
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Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,  em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados em fornecer o objeto deste edital.  
 
6.6.1.1.  No caso de empate, conforme  descrito acima,  será decidido por sorteio à 
ordem dos lances verbais.  
 
6.7.  O Pregoeiro  convidará indiv idualmente os l ic itantes classi f icados,  de forma 
seqüencial,  a  apresentar lances verbais,  a partir  do autor da proposta classif icada 
de maior preço e os  demais,  em ordem decresce nte de valor .  
 
6.7.1.  Não ficará f ixado o l imite mínimo do valor d e cada lance, f icando a cargo d o 
Pregoeiro decidir  a respeito .  
 
6.8.  A desistência em apresentar lance v erbal,  quando convocado pelo Pregoeiro,  
implicará a  exclusão  do l ic itante da etapa de lances verbais  e na manutenção do 
últ imo preço apresentado pelo l ic itante, para efeito de ord enação das propostas .  
 
6.9.  Não poderá haver desistência dos lances ofertados,  sujeitando -se o 
proponente desistente às penalidades const antes deste Edital .  
 
6.10.  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  f ase 
seguinte.  
 
6.11.  Declarada encerrada a etapa competit iva e  ordenadas as propostas,  o 
Pregoeiro  examinará a aceitabil idade da pr imeira classif icada, quanto ao objeto e 
valor,  decidindo motivadamente a respeito .  
 
6.12.  Sendo aceitável a proposta de menor  preço, será aberto o envelope contendo 
a documentação de habil itação do l ic i tante que a t iver formulado,  para 
confirmação das suas condições habil i tatórias .  
 
6.13.  Constatado o atendimento das ex igências f ixadas no edital,  o l ic itante será 
declarado vencedor,  sendo-lhe adjudicado o  objeto do certame .  
 
6.14.  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 propon ente,  na ordem de 
classi f icação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital,  sendo o respectivo l ic itante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto do certame.  
 
6.15.  Nas situações previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obt ido preço m elhor.  
 
6.16.  Da reunião, lavrar -se-á ata c ircunstanciada, na qual serão registradas as  
ocorrências  relevantes,  devendo a mesma, ao f inal,  ser assinada pel o Pregoeiro ,  
pela equipe de apoio e pelos l ic itantes presentes;  a estes,  sendo -lhes facultado 
esse dire ito.  
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6.16.1.  Havendo recusa de qualquer l ic itante em assinar a ata,  este fato será 
registrado pelo Pregoeiro,  presumindo-se concordância de tal  l ic itante com todos  
os seus termos e conteúdo, f icando precluso o direito de recurso.  
 
6.17.  As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.  
 
6.17.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas ME e/ou EPP sejam iguais ou at é 5% (cinco por cento)  
superiores à proposta mais bem classif icada.  
 
6.17.2.  Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem class if icada poderá, na 
sessão pública de julgamento das propostas ,  sob pena de preclusão, apresentar  
proposta de preço inferior àquela c onsiderada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado  em seu favor o objeto l ic itado.  
 
6.17.3.  No caso de microempresa  e empresa de pequeno porte,  a mesma deverá 
apresentar declaração f irmada pelo representante legal ,  de que se enquadra no 
conceito de ME ou EPP, sob as penas da le i,  no ato do credenciamento .  
 
7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO  
 
7.1 Para f ins de habi l itação ao certame, os interessados terão de satisfazer os  
requisitos relat ivos à:  habil itação jur ídica;  quali f icação econômico-financeira;  
regular idade f iscal .  
 
7.1.1  Os documentos comprobatórios pertinentes à habil itação jur ídica,  
qualif icação econômico -financeira e regularidade f iscal  deverão se encontrar 
dentro do Envelope Nº . 02 (Documentos de Habil itação).   
 
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos 
apresentados, mediante di l igência via on l ine,  caso haja divergências entre o 
documento apresentado e o verif icado, prevalecerá às informações on l ine .  
 
7.1.3 Os documentos de habil itação  ou credenciamento  deverão ser autenticados 
por cartór io competente, ou por serv idor devidamente qualif icado.  
 
7.1.3.1  As autenticações que por venturas  dependerem do servidor terão que ser 
obrigatoriamente, efetuadas antes do inic io dos trabalhos da sessão.  
 
7.1.3.2  Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art.  
4º do Decreto Federal  3555/2000.  
 
7.2.  As empresas deverão apresentar,  dentro do Envelope Nº . 02 (Documentos de 
Habil itação),  os documentos abaixo re lacionados, em plena validad e:  
 
7.2.1 -  Relativos à Habil itação Jurídica  
 
a)  registro comercia l,  no caso de empresa individual;  
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b)  ato const itutivo, estatuto ou contrato social  em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais  e,  no caso de sociedades por açõe s,  
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
b.1)  os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva;  
 
c)  inscrição do ato constitut ivo, no caso de sociedades civ is,  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 autor ização 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.  
 
7.2.2 -  Relativos à Regularidade Fiscal  e Trabalhista:  
 
a)  prova de regular idade para com as Fazendas Federal,  Estadual e Munic ipal do 
domicí l io ou sede da l ic itante,  ou outra equivalente, na forma da lei;  
a.1)  faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal,  a Certidão 
Quanto à Dív ida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.  
 
b)  prova de regular idade relat iva à Seguridade Socia l  (CND  - INSS) e ao Fundo de 
Garant ia por Tempo de Serviço (FGTS),  demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais inst ituídos por lei .  
 
c)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  –  CNDT (conforme Lei nº.  12.440, de 7 
de julho de 2011).  
 
7.2.3 -  Relativos à Qualif icação Econômico -Financeira:  
 
a)  certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da l ic itante;  
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.  
 
7.3  –  Declarações:  
 
 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo 
representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis,  de que:  
 
a)  Os documentos que compõ em o Edital  foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições locais e  grau de dif iculdade da 
entrega (ANEXO IV) ;  
 
b)  Não se encontra declarada inidônea para l ic itar ou contratar  com órgãos da 
Administração Pública Federa l,  Estadual,  Munic ipal e  do Distr ito Federal  (ANEXO 
IV);  
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c)  declara inexistência de fato superveniente impedit ivo de habi l itação, na forma 
do Art.  32, § 2 o ,  da Lei  8.666/93 (ANEXO IV);   
 
d)  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  8666/93. 
(conforme modelo anexo VI) .  
 
NOTA IMPORTANTE:  
 
1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públ icos Federais,  
Estaduais e  Municipais,  em qualquer esfera de Poder (Legis lat ivo, Executivo e 
Judiciário),  que impeça a expedição de documentos ofici ais,  a  habi l itação da 
l ic itante f icará condicionada 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 i rregular perante determinado órgão),  haverá a  inabil itação em 
razão de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º  
da Lei nº 8.666/93.  
 
1.2.  Caso já  esteja  estabelecida a relação 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 irregular perante determinado órgão),  ocorrerá a 
rescisão contratual ,  por inadimplemento de cláusula do c ontrato,  conforme art igo 
55, inciso XI I I  c/c art ig o 78, I  da Lei  Federal nº .  8.666/93.  
 
7.4.  Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade f iscal,  a empresa não será declarada inabil itada, e  será assegurado 
o prazo de 5 (c inco) dias úteis cujo termo inic ial  corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a cr itério  da Administração Públ ica,  para a  regular ização da 
documentação,  pagamento ou parcelamen to do débito,  e emissão de eventuais 
certidões negat ivas ou posit ivas com efeito de certidão negativa.  
 
7.5.  No caso de microempresas e empresas de pequeno porte,  declaração f irmada 
pelo representante legal,  de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob  as 
penas da lei ,  no ato do credenciamento .  
 
7.5.1.  Considera-se microempresa, o empresár io,  a pessoa jurídica,  ou a ela 
equiparada, auf ira,  em cada ano -calendário,  receita bruta igual  ou infer ior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mi l  reais) .  
 
7.5.2.  Consideram-se empresas de pequeno porte,  o empresário,  a pessoa jurídica,  
ou a ela equiparada, aufira,  em cada ano -calendário,  receita bruta superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil  reais)  e igual  ou infer ior a  R$ 3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos mil  reais) .  
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8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
8.1 .  Qualquer pessoa poderá solici tar esclarecimentos,  providências ou impugnar o 
presente edital.  
 
8.2.  As solicitações de esclarecimentos,  de providências ou as  impugnações do 
presente edital  deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal  na divisão de 
l ic itações,  em prazo não inferior a 03 (três)  dias anteriores à  data f ixada p ara 
recebimento das propostas.   
 
8.3.  Caberá ao Pregoeiro  decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e  
quatro horas) e informar.  
 
8.4.  Acolhida à petição contra o ato convocatório,  será designada nova data para a  
realização do certame, devendo -se cumprir o devido prazo legal .  

 
9.  DOS RECURSOS 
 
9.1.  Declarado o vencedor,  qualquer l ic i tante poderá manifestar imediata e  
motivadamente a  intenção de recorrer,  quando lhe será concedido o prazo de dois  
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.  
 
9.2.  A falta de manifestação imediata e motivada do l ic itante importará a  
decadência do dire ito de recurso e a adjudic ação do objeto da l ic itação pel o 
Pregoeiro ao vencedor . 
9.3.  O recurso contra decisão do Pregoeiro  não terá efe ito suspensivo.  
 
9.4.  O acolhimento de recurso importará a inval idação apenas dos atos  
insuscetíveis  de aproveitamento.  
 
9.5.  Decididos os recursos,  a autoridade competente fará a adjudicação do obje to 
da l ic itação ao l ic itante vencedor.  

 
10.  DA ADJUDICAÇÃO 
 
10.1.  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 .  
 
10.2.  Ao Município de Nova Laranjeiras ,  f ica assegurado o direito de revogar ou 
anular a presente l ic itação, em parte ou no todo, em decisão justif icada. Em caso 
de revogação ou anulação parcial  do certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar as 
propostas nos termos não at ingidos pela  revogação ou anulação e na estrita 
observância aos cr itérios de julgamento previstos neste edital  e na legislação 
vigente.  
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11.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
11.1  Os pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia do mês 
subsequente a execução dos  serviços,  à base dos preços unitários  apresentados na 
proposta,  e  mediante a apresentação da Nota Fiscal,  contendo a modalidade e  o 
nº. da l ic itação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser  
depositado, e das provas de regular idade com Previdência Socia l  –  INSS e junto ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –  FGTS.  

 
11.2  Os pagamentos  serão feitos após a l iberação mediante vistoria e aprovação 
da caixa econômica federal .  

 
12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO  OBJETO 
 
12.1.  A  Secretaria Municipal  de Agricultura é o órgão responsável pelos atos de 
controle decorrentes desta l ic itação .  
 
12.2.  A convocação dos fornecedores pela Secretar ia de Administração será 
formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverã o comparecer 
para retirar o respectivo pedido.  
 
12.3.  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 sujeito às sançõe s previstas neste 
Edital.  
 
13. DAS SANÇÕES 
 
13.1.  À l ic itante vencedora deste certame serão apl icadas as sanções previstas na 
Lei nº.  8 .666/93 e nas seguintes s ituações,  dentre outras:  
 
13.1.1.  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.  
 
13.1.2.  Pelo atraso ou demora injust if icados da entrega,  além dos prazos 
estipulados neste edit al,  aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais),  por 
dia,  de atraso ou de demora.  
 
13.1.3.  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 quatro) horas para a 
efetiva substituição dos produtos.  
 
13.1.4.  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 ic ar,  pelo prazo de 
até 60 (sessenta) meses,  impedida de l ic i tar e contratar com a Administração 
Pública e descredenciada do Registro Cadastral  de Fornecedores do Município de 
Nova Laranjeiras ,  nos casos de:  
a)  apresentação de documentação falsa;  
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b) retardamento na execução do objeto;  
c)  não manutenção da proposta escrita ou lance verbal,  após a adjudicação;  
d) comportamento inidôneo;  
e)  fraude na execução do contrato;  
f)  falha na execução do contrato.  
 
13.1.5.  Será facultado à l ic itante o prazo de 05 (cinco)  dias úteis para a  
apresentação de defesa prévia,  na ocorrência de quaisquer das si tuações previstas 
neste edital .  
 
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação 
dos eventuais danos,  perdas ou prejuízos  que seu ato punível  venha causar à 
administração.  
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
14.1 .  As despesas decorrentes da contratação dos serviços ,  objeto desta l ic itação,  
correrão por conta das seguintes dotações orçamentária s:  
 
11    SEC.  AG RIC ULTU R A,  MEIO AMBIE NTE  E  I NDU ST RI A E  COM ÉRCIO  
001    DEPART AME NTO DE  AGR IC ULTURA  
20.6 06. 001 1. 0 109 8   AQUI SI ÇÃO  DE  P ATR ULHAS  E  EQUIP AME NTO S DE  APO IO A  AGROPEC U ARI A  
4.4.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
04190 E 00000   Recursos Ordinários (Livres) 
04220 E 00831    PROPOSTA EQUIPAMENTOS STR  - CONTRATO REPASSE Nº 796679/2013 - MDA/CAIXA 
 

14.2.  As normas discipl inadoras da l ic itação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as interessadas,  desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a f inalidade e a segurança da contratação.  
 
14.3.  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.  
 
14.4.  Uma vez inic iada a sessão , não serão admitidos à  l ic itação as part icipantes 
retardatár ias.  
 
14.5.  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 ass inada pelo  Pregoeiro,  pela 
equipe de apoio e pelos representantes credenciados que desejarem.  
 
14.6.  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.  
 
14.7.  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de 
documentos e propostas exigidos no edital  e não apresentados na reunião de 
recebimento, salvo condições previstas no Art.  48 § 3º da Lei  Federal 8666/93.  
 
14.8.  Os envelopes contendo a documentação habi l itatór ia das l ic itantes  
classi f icadas para a fase de lance permanecerão em poder d o Pregoeiro durante o  
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prazo de 30 (trinta) 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.  
 
14.9.  Servidores Municipais,  assim considerados aqueles do art igo 84, "caput" e  
parágrafo 1º,  da Lei  nº.  8 .666/93, estão impedidos de part icipar deste ce rtame 
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.  
 
14.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital  e seus Anexos,  excluir -
se-á o dia do iníc io e incluir -se-á o do vencimento.  
 
14.11.  A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a 
l ic itação por razões de interesse público derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e sufic iente para justi f icar tal  conduta, 
devendo anulá- la por  i legalidade, de of ício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e  fundamentado.  
 
14.11.1.  A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de 
Fornecimento, Nota de Empenho e Termo de Contrato .  
 
14.12.  Os proponentes são responsáveis  pela  f idel idade e  legit imidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da l ic itação.  
 
14.13.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o  
dia,  hora e local definidos,  e,  republicado na Imprensa Of icia l.  
 
14.14.  São partes integrantes deste Edital:  
 
a)  ANEXO I  -  Formulário Padrão de Proposta de Preços  -  Mídia Digital ;  
b) ANEXO II  -  Termo de Referência –  Especif icação Técnica;  
c)  ANEXO I I I  -  Modelo de Carta de Credenciamento ;  
d) ANEXO IV -  Modelo de Declaração de Fato Superveniente , Idoneidade e 
Disponibi l idade de Documentos ;   
e) ANEXO V -  Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos d e 
habil itação;    
f)  ANEXO VI -  Modelos  de Declaração de não  emprego de menores de 18 anos;  
g)  ANEXO VII  -  Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte;  
h) ANEXO VI II  –  Minuta de Contrato.  

 
Nova Laranjeiras PR, 18 de Novembro de 2014. 

 
 
 
 

Joel  Cezar de Almeida          José Lineu Gomes                                                                            
Pregoeiro                                                           Prefeito Municipal  
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ANEXO I  
 
Município de Nova Laranje iras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2014-PMNL  
Objeto:  Aquis ição de equipamentos agrícolas  (Patrulha Agrícola Mecanizada ) com 
recursos do contrato de repasse 808603/2014 –  MAPA/CAIXA 
 
 

Modelo -  PROPO ST A DE  PREÇOS  

 
 

 
CF.  MÍDIA DIGITAL FORMATO .ESL  
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ANEXO I I  

 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2014-PMNL  
Objeto:  Aquis ição de equipamentos ,  móveis  e veículo  com recursos do contrato de 
repasse 796679/2013 MDA/CAIXA,  visando melhorias nas atividades desenvolvidas 
junto aos Agr icultores  do Munic ípio  
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
  

1.  DO OBJETO.  
 

Item Nome do produto/serviço Quant Un Preço 
máximo 

Preço 
máximo total 

1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO Ar 
Condicionado: Tipo Split; Ciclo: Reverso; Potência 12.000 Btu's; 
Eficiência Energética: Classe "A"; Com temporizador; Modos de 
operação: Resfriamento, Aquecimento, Ventilação e 
Desumidificação; Compressor Rotativo; Controle remoto incluso 
Aquecimento e resfriamento com temperatura variando entre 18°C 
(±1°C) à 32°C (±1°C); Filtro Antibacterias; Voltagem: 220V. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Embalagem: 1 unidade interna, 1 
unidade externa, suporte, parafusos e buchas para fixação unidade 
interna.  

2,00 UN 1.700,00 3.400,00 

2 ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS Arquivo em aço com 04 gavetas 
para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores 
nas gavetas, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento 
simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em 
patins de nylon. Capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 
25kg. Dimensões mínimas externas: 1335mm de Altura, 470mm 
Largura e 570mm de Profundidade.  

2,00 UN 388,00 776,00 

3 CADEIRA FIXA SEM BRACOS Cadeira fixa sem braços, com 
assento e encosto confeccionados em polipropileno na cor Preto, 
com a estrutura da base confeccionada em aço oblongo de 4 pés 
na cor preta.  

21,00 UN 100,00 2.100,00 

4 CADEIRA GIRATORIA Cadeira giratória com estrutura em aço 
carbono. Encosto e assento em espuma injetada de alta densidade. 
Base a gás com 05 rodízios duplos. Reclinável. Dimensões 
mínimas do produto (AxLxP), 90 x 60 x 50cm. Produto deve atender 
às normas NR 17 e NBR 13968. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses.  

5,00 UN 790,00 3.950,00 

5 COMPUTADOR PORTATIL - 8MB HD 500 Computador Portátil 
novo. Processador com quatro núcleos com frequência de operação 
real ou comparada em 2,3GHZ, no mínimo 8MB de cachê; 
Instrução de no mínimo 32 bits, barramento externo de no mínimo 
de 667MHZ. Mínimo de 04GB memória DDR3, e no mínimo 500GB 
HD, tela em led no mínimo 16 polegadas, entradas: HDMI, USB, 
VGA, gravador/leitor DVD, webcam, wireless. Garantia mínima de 
12 (doze) meses. Obs: Equipamento com as especificações acima 
ou superior.  

1,00 UN 1.800,00 1.800,00 

6 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER  Impressora 
multifuncional laser monocromática com as funções de impressão, 

1,00 UN 1.080,00 1.080,00 
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cópia, digitalização e fax, com fluxo mensal de no mínimo 10.000 
páginas. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Obs: Equipamento 
com as especificações acima ou superior.  

7 MESA PARA ESCRITORIO EM "L" 1,50 X 1,70M Mesa para 
escritório em "L". Conjunto composto por: duas mesas + 1 conexão 
+ 1 suporte para teclado retrátil com corrediça em metal, + 1 
gaveteiro 3 gavetas com corediça em metal e chave, Estrutura dos 
pés confeccionada em aço oblongo com tratamento antiferrugem e 
pintura eletrostática na cor Cinza Cristal. Tampo em MDF 25mm, 
cor cinza. Dimensões: Altura 75 cm X Largura 1,50cm X 
Profundidade 1,70cm.  

5,00 UN 600,00 3.000,00 

8 MESA PARA REUNIAO 2,00 X 0,94CM Mesa para Reunião com o 
tampo retangular reto (2000mmx940mm), confeccionado em 
madeira MDP BP de 15mm de espessura. Faces com laminado 
melamínico de baixa pressão na cor Cinza Cristal. Acabamento das 
bordas com perfil de PVC Flexível arredondado a 180 Graus na cor 
Cinza. Estrutura dos pés confeccionada em aço oblongo com 
tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor Cinza Cristal. 
Dimensões: Altura - 740mm, Largura - 2000mm e Profundidade - 
940mm.  

1,00 UN 1.020,00 1.020,00 

9 MICROCOMPUTADOR DE MESA - 8MB HD 500GB 
Microcumputador de Mesa, novo. Processador: com quatro núcleos, 
com frequência de operação real ou comparada em 2,3 GHZ, no 
mínimo 8MB de cachê; Instrução de no mínimo 32 bits, barramento 
externo de no mínimo de 667MHZ. Placa-mãe: com 
Vídeo/Som/Rede onboard, Duo Chanel, com barramento FSB igual 
o do processador; No mínimo 2 Slots de Memória RAM e respectivo 
barramento igual ao do processador, com no mínimo 2 entradas 
SATA. Com entrada PCIEXP, suporte a Memória RAM Tipo DDR2 
ou DDR3 de no mínimo 4GB; Barramento igual e compatível ao do 
Processador e ao barramento do Slot da Placa Mãe). Gravador de 
DVD com velocidade mínima de 22x. HD: Modelo SATA ou SATA2, 
Capacidade de armazenamento de dados de no mínimo 500GB, de 
no mínimo 720rpm. Gabinete: ATX Fonte real em mínimo de 600 
Watts, tipo horizontal ou vertical. Mouse óptico em quantidade de 
800 DPIs no mínimo, Monitor de no mínimo 17 polegadas LCD, 
Placa de Rede Wireless, padrão IEEE 810.11b/g. Sistema 
operacional licenciado pela Microsoft Windows 7. Garantia mínima 
de 12 (doze) meses. Obs: Equipamento com as especificações 
acima ou superior.  

3,00 UN 1.629,00 4.887,00 

10 MOTO ON-OF ROAD Moto on-off road: Motor monocilíndrico de 4 
tempos, arrefecido a ar; Com no mínimo 149 cilindradas. Sistema 
de alimentação com Injeção eletrônica bicombustível (etanol e 
gasolina). Potência máxima de 13,8CV a 8.000rpm na gasolina e 
14,0CV a 8.000rpm no etanol. Transmissão 05 marchas. Sistema 
de partida elétrico. Capacidade do tanque de no mínimo 11 litros. 
Dimensões: 2.060mm de comprimento, 810mm de largura e 
1.138mm de altura. Pneu dianteiro 90/90-19M/C 52P e Pneu 
traseiro 110/90-17M/C 60P.  

2,00 UN 9.900,00 19.800,00 

11 NOBREAK 1000VA Nobreak 1000VA 115V; 3 em 1 (No-Break + 
Estabilizador + Filtro de Linha). Garantia mínima de 12 (doze) 
meses. Obs: Equipamento com as especificações acima ou 
superior.  

3,00 UN 550,00 1.650,00 

12 PIA PARA COZINHA 1,20M Pia de cozinha em madeira MDP BP 
de 15mm de espessura; Pés com regulagem; Puxador de Plástico; 
Com balcão superior em MDP e Balcão lateral em MDP; 
Acompanha cuba em aço inox. Tamanho da cuba 1,20 metros.   

1,00 UN 649,00 649,00 
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13 PROJETOR MULTIMIDIA Projetor multimídia: com no mínimo 2.700 
Lumens; Resolução Nativa 800x600; Resoluções UXGA (1.600 x 
1.200) e WUXGA (1.920 x 1.200); Tela projetada (diagonal): 58cm 
até 762cm; Tela projetada (distância): 1.0m até 11.9m; Duração 
mínima da Lâmpada em utilização de 7.000 horas; 
Entradas/conexões: 1 RGB/Vídeo Componente, 1- S-Video e 1 
Vídeo Composto (RCA); Fonte de alimentação: AC input 100~240V 
Bivolt automático. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Obs: 
Equipamento com as especificações acima ou superior.  

1,00 UN 2.600,00 2.600,00 

14 REFRIGERADOR 450 LITROS Refrigerador com capacidade 
mínima de armazenamento de 450 Litros Duplex (refrigerador e 
freezer) com duas portas controle de temperatura eletrônico, 
eficiência energética tipo "A". Capacidade de armazenagem: 
Refrigerador - 319 Litros / Freezer - 131 Litros. Garantia mínima de 
12 (doze) meses.  

1,00 UN 2.150,00 2.150,00 

15 TELA DE PROJECAO RETRATIL 1,80 X 1,80M Especificações: 
Tela de Projeção Retrátil. Possui acionamento manual, estojo em 
aço carbono na cor branca e pode ser fixada no teto ou na parede. 
Sua pintura eletrostática resistente a risco e corrosões oferece 
maior durabilidade e acabamento impecável ao produto, e seu 
mecanismo de travamento do tecido permite o ajuste da altura da 
tela em várias posições. A superfície de projeção é do tipo Matte 
White (branco opaco) com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes e as 
bordas pretas proporcionam um perfeito enquadramento da 
imagem. Dimensões: 1,80 x 1,80 metros.  

1,00 UN 499,00 499,00 

16 VEICULO ZERO KM 2 PORTAS CABINE DUPLA Veículo zero km, 
de fabricação nacional, 02 portas, com cabine dupla, cor branca, 
bicombustível, com potência de 130CV na gasolina e 132CV no 
etanol, 04 cilindros com 1.747 cilindradas. Sistema de freios 
traseiros a tambor com sapata autocentrante e regulagem 
automática de jogo, dianteiros a disco ventilado com pinça flutuante. 
Direção hidráulica. Pneus: 205/70 R15 com rodas aro: 5,5 x 15 de 
liga leve. Dimensões externas: Capacidade da caçamba de no 
mínimo 580 litros; Comprimento do veículo de no mínimo 4.457mm; 
Largura do veículo de no mínimo  1.740mm; Altura do veículo de no 
mínimo 1.631mm; distância entre eixos de no mínimo 2.753mm. 
Incluso capota marítima; Para-brisas degradê; Para-choque 
dianteiro com pintura parcial na cor do veículo; Para-choque 
traseiro com estribos antiderrapantes; Faróis de máscara negra, 
Calotas integrais, Volante com regulagem de altura, Ar-
condicionado. O veículo deverá estar em conformidade com o 
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, PROCONVE - 
Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos 
Automotores e CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente. 
Obs: Garantia de fábrica de 12 (doze) meses sem limite de 
quilometragem. Veículo com as especificações acima ou superior.  

1,00 UN 52.500,00 52.500,00 

TOTAL 101.861,00 

 
2. DO JULGAMENTO.  
 
2.1.  O julgamento será de acor do com o menor valor por item.  
 
2.2.  A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta dias)  dias,  
contados a part ir  da sua apresentação.  
 
3. DO PAGAMENTO.  
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3.1.  O pagamento será efetuado mediante entrega do produto, vistoria e l iberação 
por parte da Caixa Econômica Federal .   
 
3.2.  Deverá ser enviada juntamente com o documento f iscal  a CND do INSS e o CRF 
do FGTS.  
 
3.3.  Caso as certidões estejam, com sua validade vencida o pagamento f icará 
suspenso até a regular ização.  
 
3.4 .  Deverá constar na nota  f iscal:  
 Pregão Presencial  nº.  80/2014-PMNL 
 Contrato nº xx/2014.  
 
4. DA ENTREGA DOS PRODUTOS  
 
4.1.  Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após a homologação do certame e ordem de fornecimento emitida pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.   
 
4.2.  Todas as despesas decorrentes d o fornecimento, bem como encargos 
trabalhistas,  previdenciários e tr ibutár ios f icarão exclusivamente a cargo da 
empresa vencedora, cabendo -lhe, ainda, a inteira responsabil idade (civi l  e penal),  
danos ou prejuízos porventura causados a administração munic ipal.  
 
4.3.  A empresa vencedora deverá:  
 
4.3.1.  Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria  Municipal  de 
Agr icultura,  cujas reclamações obriga -se a  atender prontamente.  
 
 
 

Nova Laranjeiras,  18 de Novembro de 2014. 
 
 
 

JOEL CEZAR DE ALMEIDA 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 

JOSÉ LINEU GOMES 
Prefeito Municipal  
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ANEXO II I  

 
 
 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2014-PMNL  
Objeto:  Aquis ição de equipamentos ,  móveis  e veículo com recursos do contrato de 
repasse 796679/2013 MDA/CAIXA,  visando melhorias nas atividades desenvolvidas 
junto aos Agr icultores  do Munic ípio  
 
 

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 Licitação em referência,  podendo rubricar ou ass inar 
documentos (habi l itação e proposta),  ma nifestar,  dar lances,  prestar todos os 
esclarecimentos de nossa proposta,  interpor recursos,  desist ir  de prazos e  
recursos,  enf im, praticar todos os atos necessários ao f iel  cumprimento do 
presente Credenciamento.  
 
____________________________, _____ de __________________ de 2014. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
 
 
 
 
 
 

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



 
 

 20 

Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 

ANEXO IV 
 
 

 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2014-PMNL  
Objeto:  Aquis ição de equipamentos ,  móveis  e veículo  com recursos do contrato de 
repasse 796679/2013 MDA/CAIXA,  visando melhorias nas atividades desenvolvidas 
junto aos Agr icultores  do Munic ípio  
 

 
 

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 i tação 
no presente processo l ic itatório,  ciente da obrigatoriedade de declarar,  em 
havendo,  ocorrências  posteriores  que o inabil ite  para part icipar 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 inidônea para l ic itar ou contratar com 
órgãos da Administração Pública Federal,  Estadual,  Munic ipal e do Distrito Federal.  
 

__________________________, _____ de _____________________ de 2014. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
 
 
 



 
 

 21 

Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 

ANEXO V 
 

 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2014-PMNL  
Objeto:  Aquis ição de equipamentos ,  móveis  e veículo  com recursos do contrato de 
repasse 796679/2013 MDA/CAIXA,  visando melhorias nas atividades desenvolvidas 
junto aos Agr icultores  do Munic ípio  
 
 

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os re quisitos de habil itação  
    
 
 Em atendimento ao previsto no edital  de PREGÃO PRESENCIAL nº.  80/2014-
PMNL ,  DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habi l itação 
exigidos para participação no presente certame.  
 
 

__________________________, _____ de _____________________ de 2014 . 
 
 
 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
 
 
 
 
 
 

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

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2014-PMNL  
Objeto:  Aquis ição de equipamentos ,  móveis  e veículo  com recursos do contrato de 
repasse 796679/2013 MDA/CAIXA,  visando melhorias nas atividades desenvolvidas 
junto aos Agr icultores  do Munic ípio  
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

  A empresa, abaixo assinada,  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 noturno, perigoso 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 2014. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO VII  
 
 

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2014-PMNL  
Objeto:  Aquis ição de equipamentos ,  móveis  e veículo  com recursos do contrato de 
repasse 796679/2013 MDA/CAIXA,  visando melhorias nas atividades desenvolvidas 
junto aos Agr icultores  do Munic ípio  
 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 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 pátrio,  podendo usufruir os benefíc ios da Lei Complementar  

147/2014.  

 

 

____________________,  ______de ___________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)  
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ANEXO VII I  

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.  xx  
QUE ENTRE SI  CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ E A 
EMPRESA xx,  CONFORME LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
80/2014-PMN. 
 

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

NOVA  LARANJEIRAS ,  inscrito no CNPJ nº. 95.587.648/0001 -12, com endereço à Rua 
Rio Grande do Sul,  nº.  2122, Centro, Nova Laranjeiras -  PR, neste ato representada 
pelo Prefeito Munic ipal Sr .  José Lineu Gomes, portador de cédula de identidade nº.  
nº1.328.459-8   do CPF/MF 240.909.729-49, doravante denominado CONTRATANTE,  
e de outro lado a empresa:  xx,  inscrita  no CNPJ nº. xx ,  neste ato representada pelo  
Sr.  xx,  brasi leiro,  xx,  xx,  portador da Carteira de Ident idade nº. xx/xx,  inscrito no 
CPF nº.  xx,  res idente e domici l iado na xx,  n º.  xx,  xx,  xx,  doravante denominada 
CONTRATADA ,  acordam e ajustam firmar o  presente contrato, nos termos da Lei 
nº.  8 .666/93, e alterações poster iores,  assim como pelas  condições da L icitação 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº.  80/2014-PMNL ,  bem como nos term os da 
proposta apresentada pela Contratada e  pelas cláusulas a seguir expressas,  
definidoras dos direitos,  obrigações e responsabil idades das partes.  
 

DO OBJETO DO CONTRATO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  
(ART. 55, I, LEI 8.666/93) 

Cláusula Primeira :  O presente contrato tem por objeto a aquis ição de 
equipamentos,  móveis e veículo com recursos do contrato de repasse 796679/2013 
MDA/CAIXA, visando melhorias nas atividades desenvolvidas junto aos Agricultores 
do Munic ípio,  de acordo com as especif icações contidas na proposta de preços e 
termo de referência do Edital  de Pregão  Presencial  80/2014. 
 
Parágrafo Segundo :  O valor total  contratado é de  R$ xx (xx).  
 

DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO  
(ART. 55, II, LEI 8.666/93) 

Clausula Segunda :  A Contratada executará o presente contrato de forma direta,  
contratando os profissionais que achar necessários para o bom e f iel  desempenho 
dos serviços,  assumindo integral responsabi l idade, f icando vedada a 
subcontratação, sem anuência do CONTRATANTE.  

§ Único :  o  prazo de entrega será de 60 (sessenta) dias corr idos,  contados a  partir  
da ordem de fornecimento emitida pela Secretaria de Administração da Prefeitura 
Munic ipal.  

 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

(ART. 55, III, LEI 8.666/93) 
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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 prestação de serviços,  onde deverá 
o nº. da l ic itação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.  80/2014-PMNL ,  o nº. do presente 
contrato, acompanhada da CND do INSS e CRF do FGTS.  

Parágrafo Segundo :  No caso da vigência da CND do INSS e/ou do CRF do FGTS da 
empresa estiver com sua val idade expirada, os pagamentos f i carão retidos até a  
regulamentação.  

DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
(ART. 55, IV, LEI 8.666/93) 

Cláusula Quarta :  O contrato vigorará por um período de 1 2 (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 8.666/93) 

Cláusula Quinta :  As despesas decorrentes deste contrato terão como suporte a 
seguinte dotação orçamentária:   
 
11    SEC.  AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E INDUSTRIA E COMÉRCIO  
001   DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
20.606.0011.01098   AQUISIÇÃO DE PATRULHAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A 
AGROPECUARIA  
4.4.90.52.00.00   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
04190 E 00000   Recursos Ordinários (Livres) 
04220 E 00831    PROPOSTA EQUIPAMENTOS STR  - CONTRATO REPASSE Nº 
796679/2013 - MDA/CAIXA 
 

DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES,  
DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS  

(ART. 55, VII, LEI 8.666/93) 

Cláusula Sexta :  São obrigações da CONTRATADA :  

I  –  Entregar os produtos  descritos neste termo de  acordo com os prazos e valores  
pactuados.  

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

Cláusula Sétima :  São obrigações do CONTRATANTE :  

I  –  Remunerar  a Contratada de acordo com o valor e forma de pagame nto 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 10% (dez por cento) do valor global contratado.  

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO  
(ART. 55, VIII E IX, LEI 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 resc indir 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.  80/2014-PMNL ,  bem como na proposta de preços emit ida 
pela CONTRATADA .  

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
(ART. 55, XII, LEI 8.666/93). 

Cláusula Décima Primeira :  O presente contrato rege-se pelas disposições 
expressas na Lei  nº.  8 .666/93, suas a lterações e pelos preceitos  de Direito Públ ico,  
aplicando-se supletivamente os princípios  da Teoria Geral dos Contratos,  as 
disposições de Dire ito Privado, a  Lei  Orgânica e demais normas apl icáv eis  à 
espécie.   

Parágrafo Único :  Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas 
alterações,  recorrendo -se à analogia,  aos costumes e aos princípios gerais de 
Direito.  

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA  
(ART. 55, XIII, LEI 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 habil itação e qual if icação exigidas pela contratante.  

DO FORO  
(ART. 55, § 2º, LEI 8.666/93) 

Cláusula Décima Terceira :  Fica ele ito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR 
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, cuja  execução, 
interpretação e solução, inclusive dos casos omissos,  serão patrocinadas pelas  
normas gerais de dire ito público,  aplicando -se-lhes,  suplet ivamente, os princípios  
da teoria geral dos contratos e das disposições de direito pr ivado.  
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E por estarem justos e acordados, f irmam o presente contrato de serviços 
profissionais em 02 (duas) vias de igual teor,  juntam ente com as testemunhas 
abaixo, para os f ins de direito,  submissos às regras estatuídas pela Lei  8.666/93 e 
aos termos do ato que autorizou a contratação.  

 

Nova Laranjeiras/PR, xx de xx de 2014.  

 

JOSÉ L INEU GOMES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Contratante   Contratada 

 
 

  

   
TESTEMUNHA  TESTEMUNHA 
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Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2014– PMNL 
 
 

 Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial nº. 
80/2014– PMNL, devidamente preenchido, e, concordo(amos) com as condições do Edital. 
 
 

 
EM:          /           /                . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPONSÁVEL DA EMPRESA 

 
 

 
 

 


