
 

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) 36371124 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
Pregão Presencial  n°.  02/2015-PMNL 

Sistema de Registro de Preços  
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.  26/2015, de 09/02/2015, 
composta pelos senhores:   
Pregoeiro – Valdecir  Alves de Medeiros,  
Equipe de Apoio – Gerson Si lva,  Alexandra Huttl  da Si lva e Fernando Áti la  
Prudente.  
 
Data de Emissão: 12 de Fevereiro de 2015.  
Data de Abertura: 04 de Março de 2015.  
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,  n.º  
2122 -  Centro,  Nova Laranjeiras -  Paraná, fone nº.  (42) 3637-1148, convida V. S.a.  
a part icipar do Registro de Preços conforme a L icitação Pregão Presencial ,  t ipo 
menor preço por item ,  a real izar-se  na Prefeitura Municipal,  em conformidade 
com a Lei  Federal  8666/93, 10.520/02, com o Decreto Federal  3.555 de 
08/08/2000, com os Decretos Munic ipais nº.  136/06, 123/07 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 representantes das  
empresas até às 09:00 (nove horas)  do dia 04 de Março de 2015.  

 
1.  OBJETO 
1.1.  O objeto da presente l ic itação é o registro de preços para aquisição de 
gêneros al imentícios  e produtos de higiene e l impeza para manutenção dos  
setores da Administração Municipal,  conforme as especif icações descr itas no 
termo de referência (Anexo I I ) .  
 
1.2.  As quantidades constantes no Anexo nº. I I ,  não necessariamente serão 
adquir idas em sua total idade. As mesmas são quant idades estimadas,  sendo 
considerados apenas para f ins de adjudicação e posterior  convocação para 
assinatura da Ata de Registro de Preço.  
 
1.2.1.  Não será l imitado o quant itativo mínimo a ser entregue por  cada l ic itante no 
momneto das requisições emitidas pela prefeitura munic ipal.  
 
1.2.2.  As l ic itantes para as quais for adjudicado o item constante do Anexo nº. I I  e  
forem convocadas para a assinatura da Ata,  obterão apenas o direito e a  
exclus ividade de fornecimento do refer ido item até o término da v igência  
contratual.  
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1.2.3.  Alertamos a todos os l ic itantes,  para f ins de seus planejamentos 
orçamentários que os  mesmos não estão obrigados a adquiri r  previamente toda a 
quantidade constante do Anexo nº.  I I .   
 
1.2.4.  O Município de Nova Laranjeiras não se responsabil izará por prejuízos 
f inanceiros,  não cabendo por parte dos l ic itantes qualquer recurso sob alegação da 
expectativa da compra por parte da Prefeitura.  
 
1.2.5.  Os produtos deverão ser entregues junto a Prefeitura Municipal  de Nova 
Laranjeiras,  no prazo máximo de 24 horas após a sol icitação.   
 
1.3.  A quantidade est imada para o presente processo l ic itatório,  relacionado no 
edital  de embasamento, serve apenas como orientação, não constituindo, sob 
hipótese a lguma garantia de faturamento.  
 
2.  ESCLARECIMENTOS INICIAIS 
 
2.1.  O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à aquis ição futura de bens,  onde as empresas 
disponibi l izam bens e serviços a preços e prazos certos  e  registrados em 
documento específ ico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as  
aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata,  sem, 
no entanto, estarem necessar iamente obrigados a contratar com os fornecedores  
vencedores do certame. 
 
2.2.  Nesta l ic itação, será f irmada uma Ata de Registro de Preços,  que é um 
documento vinculat ivo,  obrigacional,  com caracter íst ica de compromisso para 
futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados,  
durante o per íodo de 12 (doze) meses,  tornando-os disponíveis ,  caso necessite,  o 
Município de Nova Laranjeiras  efetuará aquisições nas quantidades julgadas 
necessár ias e aos mesmos preços registrados no certame.  
 
2.3.  Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores  
quanto necessários para que, em função das  propostas apresentadas,  seja atingida 
a quantidade total  de cada item. 
 
2.4.  Quando das  contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a 
ordem de classif icação das empresas constantes da Ata.  
 
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: 

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 local izada no âmbito municipal ou regional,  objetivando 
a promoção do desenvolvimento econômico e social .  
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3.2.  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,  col igadas 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 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.  

     
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  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 socia l  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 ,  acompanhada da Certidão Simplif icada da Junta Comercial. 
 
4.1.2.  Os documentos mencionados no item anterior,  inclus ive 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 autenticados 
por cartór io competente. 
 
4.1.3.  O credenciamento (Modelo – Anexo I I I) ,  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 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.   
 
4.3.  Fazendo-se representar a l ic i tante pelo seu sócio-gerente,  diretor ou 
proprietár io,  deverá comprovar ser o  responsável  legalmente,  podendo assim 
assumir obrigações em decorrência de ta l  investidura.  
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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, a inda que esteja  munido de instrumento procuratór io  
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 itatório.  
 
4.7.  Os documentos  que credenciam o representante deverão 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 Edita l  e seus Anexos,  no local  e horário  determinados no 
preâmbulo do presente edital .  
 
5.2.  Declarada aberta à sessão pelo 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.  
 
5.2.1.  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).  
 
5.3.  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 (SRP) No 02/2015 -  PMNL 
RAZÃO SOCIAL E No  DO C.N.P.J.  DO PROPONENTE 
 

5.4.  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 (SRP) No 02/2015 -  PMNL 
RAZÃO SOCIAL E No  DO C.N.P.J.  DO PROPONENTE 
 

5.5.  Inicialmente, será aberto o Envelope 01 -  Proposta de Preços -  e,  após,  o 
Envelope 02 -  Documentos de Habil itação.  
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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.br) .   
 
6.1.1  O arquivo .es l  deverá conter:  
 
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 se houver;  
c)  Dados do Representante:  Nome, documentos pessoais,  endereço completo e 
telefone;  
d)  Dados do Quadro Societário:  Nome, endereço completo, telefone, documentos 
pessoais e ato constitutivo;  
 
6.1.2  Prazo de val idade da proposta,  não poderá ser inferior a 360 (trezentos e 
sessenta) dias ,  a contar da data de sua apresentação, sob pena de desclass if icação 
da proposta.  
 
6.1.3  Prazo de entrega dos objetos,  não poderá ser inferior a 12 (doze) meses ,  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 Prefe itura não 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 consideração quaisquer vantagens não previstas  neste  
Edita l .  

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1.  Após apresentação da proposta,  não caberá desistência,  salvo 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 classi f icação das propostas,  será adotado o critério de menor 
valor por item.  
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7.3.1.  Serão desclassi f icadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado 
por item.  
 
7.4.  Lido os preços,  o Pregoeiro  re lacionará todas as  propostas  classif icadas em 
ordem crescente.  
 
7.5.  O autor da oferta  de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até  
10% (dez por cento)  superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos,  até a proclamação do vencedor.  
 
7.6.  Não havendo pelo menos 03 (três)  ofertas nas condições definidas  no item 
anterior ,  o Pregoeiro classi f icará as 03 (três)  melhores propostas,  para que seus 
autores part icipem dos lances verbais,  quaisquer que sejam seus preços ofertados 
na proposta escrita.  
 
7.6.1.  Caso haja empate no valor das propostas escr itas,  e estas se encaixarem no 
disposto nas sessões 7.5 e 7.6,  o Pregoeiro seguirá o disposto no Art.  4º do 
Decreto Federal  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 acima,  será decidido por sorteio à 
ordem dos lances verbais.  
 
7.7.  O Pregoeiro  convidará individualmente os l ic itantes classi f icados,  de forma 
seqüencia l ,  a  apresentar lances verbais,  a partir  do autor da proposta classif icada 
de maior preço e os demais,  em ordem decrescente 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,  
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 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 real ize lance verbal,  será verif icada a conformidade entre a 
proposta escrita  de menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender 
as necessidades da administração o pregão será val idado e passará para a  fase 
seguinte.  
 
7.11.  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.  
 
7.12.  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.  
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7.13.  Constatado o atendimento das ex igências f ixadas no edital ,  o  l ic itante será 
declarado vencedor,  sendo-lhe adjudicado o  objeto do certame.  
 
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 assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edita l ,  sendo o respectivo l ic itante declarado 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 melhor.  
 
7.16.  Da reunião, lavrar-se-á ata c ircunstanciada, na qual serão registradas as  
ocorrências  relevantes,  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 tal  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 jur ídica;  quali f icação econômico-financeira;  
regular idade f iscal .  
 
8.1.1  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).   
 
8.1.2 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 .  
 
8.1.3 Os documentos de habil itação deverão ser autent icados por cartór io 
competente,  ou por servidor devidamente quali f icado.  
 
8.1.3.1  As autenticações que por venturas  dependerem 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  3555/2000. 
 
8.2.  As empresas deverão apresentar,  dentro do Envelope Nº. 02 (Documentos de 
Habil itação),  os documentos abaixo re lacionados,  em plena val idade:  
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8.2.1 -  Relativos à Habil itação Jurídica 
 
a)  registro comercia l ,  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 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 ativ idade assim o exig ir;  
e) Comprovação da S ituação junto ao  Cadastro Nacional de Pessoas Jur ídicas  – 
CNPJ.  
 
8.2.2 -  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 regularidade relativa à Seguridade Social  (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).  
 
8.2.3 -  Relativos à Qualif icação Econômico-Financeira:  
 
a)  cert idão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da l ic itante;  
a.1) As certidões,  que não expressarem o prazo de val idade, deverão ter data de 
expedição não superior a 90 (noventa)  dias ,  da data prevista  para apresentação 
dos envelopes.  
 
8.3  -  Declarações  
 
 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo 
representante legal  da empresa, sob as penalidades cabíveis,  de que:  
 
a)  Os documentos que compõem o Edital  foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações,  condições locais e  grau de di f iculdade da 
entrega (ANEXO IV);  
b)  Não se encontra declarada inidônea para l ic itar ou contratar  com órgãos da 
Administração Pública  Federal,  Estadual,  Munic ipal  e  do Distr ito Federal  (ANEXO 
IV);  
c)  declara inexistência de fato superveniente impedit ivo de habi l itação, na forma 
do Art.  32,  § 2o ,  da Le i  8.666/93 (ANEXO IV);   
d)  Declara que não possui  em seu quadro de pessoal empregado(s)  com menos de 
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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, XXXII I ,  da Const ituição Federal  e art.  27,  V,  da Lei  8666/93. 
(conforme modelo anexo VI) .  
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
1. Em caso de paral isação (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 oficiais,  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 art igo 43, parágrafo 5º  
da Lei  nº.  8.666/93.  
1.2.  Caso já  esteja  estabelec ida a relação contratual  (nota de empenho e/ou 
contrato),  v indo o Contratado apresentar  cert idão 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 contrato,  conforme art igo  
55, inciso XI I I  c/c art igo 78, I  da Lei  Federal  nº.  8.666/93.  
 
8.4.  Havendo alguma restrição na comprovação da regular idade f iscal,  a empresa 
não será declarada inabil 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  período, a cr itério  da Administração 
Pública,  para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito,  e emissão de eventuais cert idões negat ivas 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,  acompanhada da Certidão Simplif icada da Junta Comercial.  
 
8.5.1.  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) .  
 
8.5.2.  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) .  
  
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
9.1 .  Qualquer pessoa poderá sol ic i tar esclarecimentos,  providências ou impugnar o 
presente edital .  
 
9.2.  As sol ic itações de esclarecimentos,  de providências ou as  impugnações do 
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presente edital  deverão ser protocoladas na Prefe itura Municipal  na divisão de 
l ic itações,  em prazo não inferior a 03 (três)  dias anteriores à  data f ixada para 
recebimento das propostas.    
 
9.3.  Caberá ao Pregoeiro  decidir  sobre a petição no prazo de 24:00 hs (v inte e  
quatro horas)  e informar ao recorrente.  
 
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.  
 
10.2.  A falta de manifestação imediata e motivada do l ic itante importará a  
decadência do dire ito de recurso e a adjudicação do objeto da l ic itação pelo 
Pregoeiro ao vencedor. 
 
10.3.  O recurso contra decisão do Pregoeiro  não terá efe ito suspensivo. 
 
10.4.  O acolhimento de recurso importará a inval idação 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 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.  
 
12. HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
12.1.  Homologada a  l ic itação,  será formalizada a  Ata de Registro de Preços,  
documento vinculativo obrigacional,  com caracter íst icas de compromisso para a  
futura contratação, com o fornecedor pr imeiro classif icado e,  se for o caso, com os 
demais classi f icados.  
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12.2.  No caso do fornecedor primeiro classif icado, depois de convocado, não 
comparecer ou se recusar a ass inar a Ata de Registro de Preços,  sem prejuízo das  
cominações a ele previstas neste Edital ,  a Prefeitura Municipal  de Nova 
Laranjeiras  poderá registrar os demais l ic itantes,  na ordem de classif icação,  
convocar os demais fornecedores v isando igual oportunidade de negociação.  
 
12.3.  O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da 
Ata de Registro de Preços,  não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou 
não reduzir  o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles prat icados 
no mercado, conforme previsto no Art.  13 do Decreto Municipal  nº.  136/2006. 
 
13.   DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
13.1.  Os pagamentos serão efetuados em até 90 (noventa) 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 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.  
 
13.2.  Durante a vigência da Ata de Registro  de Preços,  os preços registrados serão 
f ixos e irreajustáveis,  exceto nas hipóteses,  devidamente comprovadas,  de 
ocorrência de s ituação prevista na a l ínea “d” do inciso I I  do art.  65 da Lei  n.  º  
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  
 
13.3.  Mesmo comprovada a ocorrência de si tuação prevista na al ínea “d” do inciso 
I I  do art.  65 da Lei  n.  º  8.666/93, a Administração, se julgar conveniente,  poderá 
optar por cancelar a  Ata e in iciar outro processo l ic itatório.   
 
13.4.  Comprovada a redução dos preços prat icados no mercado nas mesmas 
condições do registro,  e,  definido o novo preço máximo a ser pago pela 
Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de 
Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.  
 
14.  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO 
 
14.1.  A  Secretaria de Administração  será o órgão responsável pelos  atos de 
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta l ic itação 
e indicará,  sempre que sol ic itado pelos órgãos usuários,  respeitada a ordem de 
registro e os quant itativos a serem adquiridos,  os fornecedores para os quais 
serão emitidos os pedidos.  
 
14.2.  Somente quando o primeiro  l ic itante registrado atingir  a total idade do seu 
l imite de fornecimento estabelec ido na Ata de Registro de Preços,  será indicado o  
segundo e,  ass im sucessivamente, podendo ser indicados mais de um ao mesmo 
tempo, quando o quant itativo do pedido de fornecimento for superior à  
capacidade do l ic itante da vez.  
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14.3.  A convocação dos fornecedores pela Secretar ia de Administração será 
formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer 
para retirar o respectivo pedido.  
 
14.4.  O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer,  
não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações 
estabelec idas na Ata de Registro de Preços,  estará sujeito às  sanções previstas  
neste Edital .  
 
14.5.  Quando comprovada uma dessas hipóteses,  a Secretaria de Administração 
poderá indicar o próximo fornecedor a ser  destinado o pedido, sem prejuízo da 
abertura de processo administrat ivo para aplicação de penalidades.  
 
15. DAS SANÇÕES 
 
15.1.  À l ic itante vencedora deste certame serão apl icadas as sanções previstas na 
Lei  nº.  8 .666/93, Decreto Municipal  nº.  136/2006, nas seguintes situações,  dentre 
outras:  
 
15.1.1.  Pela recusa injust if icada para a entrega dos itens ofertados,  nos prazos 
previstos neste edita l ,  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 para a entrega dos itens ofertados,  
além dos prazos est ipulados neste edita l ,  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 sol ic itado ou problemas na emissão da 
Nota Fiscal,  apl icação 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.  
 
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 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;  
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.  
 
15.1.5.  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 .  
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15.1.6. 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.  
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1.  As despesas decorrentes da aquis ição dos materiais,  objeto desta l ic itação,  
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  
 
02  GABINETE DO PREFEITO  
001  GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0002.02004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
00130 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
03  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
001  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0003.02011 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
00380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
06  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
004  DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0005.02033 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
01300 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
01310 E 00511 0511/01/07/00/00 Taxas - Prestação de Serviços  
 
07  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
001  DIVISÃO DE ENSINO  
12.122.0007.02039 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
01520 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
01530 E 00103 0103/01/01/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
01540 E 00104 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%  
 
12.361.0007.02042 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
01820 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
01830 E 00102 0102/02/01/00/00 Fundeb 40%  
01840 E 00103 0103/01/01/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
01850 E 00104 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%  
01860 E 00107 0107/99/01/00/00 Salário-Educação  
01870 E 00115 1011/09/01/06/18 PDDE- PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
 
 
08  SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
001  DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  
13.392.0015.02057 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02520 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
 
002  DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
27.812.0015.02061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02630 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
 
09  SECRETARIA DE SAÚDE  
001  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0008.02067 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02880 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
02890 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
 
10.301.0008.02069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03000 E 00495 0495/09/02/06/20 Atenção Básica  
 
 
10.303.0008.02074 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03290 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
03300 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
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10.304.0008.02075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03400 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
03410 E 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde  
 
10  SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA  
001  DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIAIS  
08.243.0009.02077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03480 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
08.244.0009.02078 ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03530 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
003  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0009.02086 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03710 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
08.244.0009.02088 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMILIA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03790 E 00796 1011/09/99/06/18 BCO BRASIL CONV IGD BOLSA FAMILIA  
 
08.244.0009.02091 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03950 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
03960 E 00800 1011/09/99/06/18 CONV FMAS PBFI C/C 415421 - PAIF  
 
08.244.0009.02094 PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
04090 E 00816 0934/09/06/05/06 FAMILIA PARANAENSE  
04100 E 00818 0934/09/06/05/06 PISO BASICO FAMILIA PARANAENSE  
 
11  SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E INDUSTRIA E COMÉRCIO 
001  DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
20.606.0011.02100 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
04320 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
12  SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE  
001  DEPARTAMENTO RODOVIARIO  
26.782.0014.02109 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
04700 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 

16.2.  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 inal idade 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 inic iada a sessão, não serão admitidos à  l ic itação as part icipantes  
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 pelo  Pregoeiro,  pela 
equipe de apoio e pelos representantes credenciados que desejarem. 
 
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.  
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16.7.  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de 
documentos e propostas exigidos no edita l  e não apresentados na reunião de 
recebimento, salvo condições previstas no Art.  24 § 3º da Lei  Federal  8666/93. 
 
16.8.  Os envelopes contendo a documentação habi l itatór ia das l ic itantes  
classi f icadas para a fase de lance permanecerão em poder do 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,  assim considerados aqueles do art igo 84, "caput" e  
parágrafo 1º,  da Lei  nº.  8 .666/93, estão impedidos de part icipar deste  certame 
l ic itatório,  (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de 
funcionár ios desta),  por determinação do art igo 9º.,  inc iso I I I ,  da Lei  nº.  8 .666/93. 
 
16.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita l  e seus Anexos,  excluir-
se-á o dia do iníc io e incluir -se-á o do vencimento.  
 
16.11.  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 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 anulações da Ordem de 
Fornecimento, Nota de Empenho e Ata de Registro de Preços.  
 
16.12.  Os proponentes são responsáveis  pela  f idel idade e  legit imidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da l ic itação.  
 
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  definidos,  e,  republicado na Imprensa Of icia l .  
 
16.14.  São partes integrantes deste Edital:  
 
a)  ANEXO I  – Proposta de Preços;  
 
b)  ANEXO II  -  Termo de Referência – Especif icação Técnica;  
 
c)  ANEXO I I  -  Termo de Referência – Especif icação Técnica;  
 
d)  ANEXO II I  -  Modelo de Carta de Credenciamento;  
 
e)  ANEXO IV -  Modelo de Declaração de Fato Superveniente,  Idoneidade e  
disponibi l idade de Documentos;   
 
f)  ANEXO V -  Modelo Declaração que cumprem plenamente os requis itos de 
habil itação;    

 15 



 

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) 36371124 

 
g)  ANEXO VI -  Modelos de Declaração de não emprego de menores de 18 anos;  
 
h)  ANEXO VII  -  Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte;  
 
i )  ANEXO VII I  –  Minuta da Ata do Registro de Preços.  
 

 
 

Nova Laranjeiras-PR, 12 de Fevereiro de 2015. 
 
 
 

 
VALDECIR ALVES DE MEDEIROS 

Pregoeiro 
 
 
 
 

JOSÉ LINEU GOMES 
Prefeito Muncipal
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ANEXO I  

 
 
 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Lic itação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015-PMNL  
Objeto:  Registro de preços para aquisição de gêneros al imentícios e produtos de 
higiene e l impeza para manutenção dos setores da Administração Municipal  
 
 

Modelo -  PROPO ST A DE  PREÇOS 

 
 

 
CF.  MÍDIA DIGITAL FORMATO .ESL 

 
 
 

Sistema Equiplano 
 
 

www.equiplanosistemas.com.br  
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ANEXO I I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº.  02/2015-PMNL  
Objeto:  Registro de preços para aquisição de gêneros al imentícios e produtos de 
higiene e l impeza para manutenção dos setores da Administração Municipal  
 
Item Código Nome do produto/serviço Quant Un Preço 

máximo 
Preço 

máximo 
1 224 ABOBRINHA VERDE De boa qualidade, sem 

sujidades, sem deterioração.  
300,00 KG 3,49 1.047,00 

2 225 ACELGA/COUVE CHINESA Selecionada, limpa, 
isenta de terra, sem folhas velhas e parasitas.  

200,00 UN 4,49 898,00 

3 76 ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8 
VITAMINAS 400 GRAMAS   

400,00 PC 4,99 1.996,00 

4 77 ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG   600,00 PC 8,98 5.388,00 
5 159 ACUCAR BRANCO REFINADO 1KG   200,00 PC 2,29 458,00 
6 160 ACUCAR BRANCO REFINADO 5KG   200,00 PC 10,90 2.180,00 
7 5017 ACUCAR DE CONFEITEIRO 500 GRAMAS   200,00 PC 4,99 998,00 
8 4113 ACUCAR MASCAVO 1KG   200,00 PC 4,99 998,00 
9 170 AGUA MINERAL EMBALAGEM C/20 LITROS 

(GARRAFAO)   
300,00 UN 8,98 2.694,00 

10 245 AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO Água 
sanitária embalagem 1litro. (Composição: hipoclorito 
de sódio, estabelizantes e veiculo. principio ativo: teor 
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/frasco). Produto a 
base de cloro.  

600,00 UN 1,99 1.194,00 

11 246 AGUA SANITARIA EMBALAGEM 2 LITROS Água 
sanitária embalagem 2 litros. (Composição: hipoclorito 
de sódio, estabelizantes e veiculo. principio ativo: teor 
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/frasco). Produto a 
base de cloro.  

300,00 UN 3,99 1.197,00 

12 5041 ALCOOL EM GEL 500ML   350,00 UN 4,49 1.571,50 
13 127 ALCOOL LIQUIDO 92,8º 1 LITRO   500,00 UN 6,49 3.245,00 
14 114 ALHO SOLTO EM CABECA   100,00 KG 14,99 1.499,00 
15 5018 AMENDOIM COM CASCA 500 GRAMAS   150,00 PC 4,99 748,50 
16 240 APARELHO DE BARBEAR C/2 UNIDADES   50,00 CJ 3,99 199,50 
17 4915 BALDE EM ALUMINIO CAP. 10 LITROS 1ª LINHA   70,00 UN 11,90 833,00 
18 132 BALDE PLASTICO SUPER RESISTENTE C/ALCA 

DE METAL 15 LITROS 1ª LINHA Balde plástico. 
Fabricado em polipropileno resistente e durável; 
Capacidade aproximada 15 litros.  

100,00 UN 15,90 1.590,00 

19 229 BETERRABA Selecionada, limpa, lavada em água 
corrente, sem ramas, fersca e firme, com coloração 
uniforme e sem rachaduras.  

200,00 KG 2,99 598,00 

20 230 BROCOLIS Cabeça ou maço íntegros, não 
amarelados ou murchos, em perfeita condição de 
apresentação.  

200,00 UN 3,99 798,00 
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21 78 CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500 
GRAMAS   

1.500,00 UN 9,49 14.235,00 

22 96 CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS (VARIOS 
SABORES)   

400,00 CX 1,49 596,00 

23 247 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML   300,00 UN 6,49 1.947,00 
24 79 CHA MATE NATURAL SAQUINHO EMBALAGEM 

C/25 UNIDADES   
1.000,00 CX 3,99 3.990,00 

25 162 CHOCOLATE EM PO 400 GRAMAS   300,00 PC 3,99 1.197,00 
26 4920 CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 500 

GRAMAS   
150,00 PC 7,99 1.198,50 

27 232 CHUCHU Íntegro, selecionda, sem deterioração, de 
boa qualidade para o consumo.  

300,00 KG 3,78 1.134,00 

28 279 COLHER DE SOPA EM ACO INOX CABO PLASTICO   100,00 UN 2,40 240,00 
29 281 CONCHA EM ACO INOX 9 X 28CM   5,00 UN 9,90 49,50 
30 111 COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO (CONGELADO)   1.800,00 KG 5,49 9.882,00 
31 5014 CREME TIPO CHANTILLY 200 ML   150,00 UN 3,99 598,50 
32 5037 DESENGORDURANTE SPRAY 500ML   200,00 UN 3,99 798,00 
33 124 DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO 2 

LITROS Desinfetante líquido para banheiro germicida 
e bactericida embalagem 2 litros. (Composição: ativo, 
emulsificante, corante, fragrância e água, principio 
ativo cloreto de benzalcônio 1,14%, diluição 30ml para 
cada litro de água).  

300,00 UN 5,99 1.797,00 

34 252 DESODORIZANTE SANITARIO 35 GRAMAS 
(PEDRA SANITARIA)   

500,00 UN 1,49 745,00 

35 253 DESODORIZANTE SANITARIO 35 GRAMAS (REFIL)   500,00 UN 4,99 2.495,00 
36 126 DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA PESADA 5 

LITROS Detergente líquido limpeza pesada 
embalagem 5 litros. (Composição ácido sulfônico, 
alcalinizante, tenso ativo não iônico, coadjuvante, 
solvente, água e corante).  

200,00 GL 16,99 3.398,00 

37 4133 EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO 200 
GRAMAS   

100,00 UN 4,99 499,00 

38 190 ERVILHA EM CONSERVA 200 GRAMAS   200,00 UN 1,49 298,00 
39 260 ESCOVA BASE PLASTICA (LAVAR ROUPA)   100,00 UN 2,79 279,00 
40 133 ESCOVA OVAL EM MADEIRA (LAVAR ROUPA)   50,00 UN 2,49 124,50 
41 282 ESCUMADEIRA EM ACO INOX 30CM Escumadeira 

em aço inox, tamanho grande com cabo resistente ao 
fogo, diâmetro médio de 15cm, comprimento 
aproximado de 30cm.  

5,00 UN 8,90 44,50 

42 140 ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL PARA PANELA 10 
GRAMAS   

150,00 UN 2,49 373,50 

43 141 ESPONJA DE LA ACO C/8 UNIDADES   250,00 PC 1,99 497,50 
44 142 ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE   500,00 UN 1,20 600,00 
45 99 EXTRATO DE TOMATE 860 GRAMAS   200,00 UN 6,99 1.398,00 
46 283 FACA DE CORTAR PAO EM ACO INOX (TAMANHO 

NORMAL) Faca de cortar pão em aço inox. 
Especificações: Faca de cozinha com Lâmina em aço 
inox 8" com fio liso; Cabo de madeira jatobá fixado por 
rebites de alumínio; Medidas aproximadas: 306 x 29 x 
15mm (CxLxA).  

10,00 UN 9,63 96,30 

47 193 FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500 GRAMAS   100,00 UN 4,49 449,00 
48 295 FILME PLASTICO ROLO 0,25CM X 7,5M (EMBALAR 100,00 UN 4,99 499,00 
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ALIMENTOS)   
49 272 FILTRO PARA CAFE REF. 103 EMBALAGEM C/40 

UNIDADES   
350,00 UN 2,79 976,50 

50 268 FLANELA AMARELA 100% ALGODAO C/MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 28 X 38CM   

100,00 UN 2,90 290,00 

51 300 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "G" 
EMBALAGEM C/8 UNIDADES Fralda descartável 
adulto tamanho "G" embalagem com 8 unidades. 
(Composição: filme de polietileno, polpa de celulose, 
gel (polímero superabsorvente), não tecido de 
polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elástico e 
fita adesiva, componentes atóxicos não propensos a 
causar irritação na pele).  

200,00 PC 13,99 2.798,00 

52 5243 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "M" 
EMBALAGEM C/10 UNIDADES Fralda descartável 
adulto tamanho "M" embalagem com 10 unidades. 
(Composição: filme de polietileno, polpa de celulose, 
gel (polímero superabsorvente), não tecido de 
polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elástico e 
fita adesiva, componentes atóxicos não propensos a 
causar irritação na pele).  

200,00 PC 13,99 2.798,00 

53 5242 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "P" 
EMBALAGEM C/12 UNIDADES Fralda descartável 
adulto tamanho "P" embalagem com 12 unidades. 
(Composição: filme de polietileno, polpa de celulose, 
gel (polímero superabsorvente), não tecido de 
polipropileno, adesivo termoplástico, fios de elástico e 
fita adesiva, componentes atóxicos não propensos a 
causar irritação na pele).  

100,00 PC 13,99 1.399,00 

54 285 GARFO EM ACO INOX CABO PLASTICO   100,00 UN 2,80 280,00 
55 286 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE 1 

LITRO   
10,00 UN 26,80 268,00 

56 287 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE 
1,8 LITROS   

15,00 UN 49,90 748,50 

57 104 GELATINA EM PO 35 GRAMAS   500,00 UN 0,99 495,00 
58 163 GELATINA EM PO DIET 35 GRAMAS   300,00 UN 2,50 750,00 
59 273 GUARDANAPO 22 X 24CM EMBALAGEM C/50 

UNIDADES   
400,00 PC 1,49 596,00 

60 254 INSETICIDA EM GEL MATA BARATAS 10 GRAMAS   200,00 UN 9,90 1.980,00 
61 255 INSETICIDA SPRAY 300ML   100,00 UN 8,99 899,00 
62 4960 LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS   300,00 UN 3,95 1.185,00 
63 4115 LIMPA VIDROS SPRAY 500ML   250,00 UN 4,29 1.072,50 
64 256 LIMPADOR INTANTANEO MULTI-USO 500ML   300,00 UN 4,49 1.347,00 
65 257 LUSTRA MOVEIS 200 GRAMAS   150,00 UN 4,80 720,00 
66 120 MACA FUJI   500,00 KG 4,99 2.495,00 
67 195 MAIONESE TRADICIONAL 500 GRAMAS   200,00 UN 5,49 1.098,00 
68 5027 MANTEIGA SEM SAL EM TABLETE 200 GRAMAS   200,00 UN 3,99 798,00 
69 198 MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM 2KG   50,00 UN 15,90 795,00 
70 200 OREGANO DESIDRATADO 10 GRAMAS   200,00 UN 1,49 298,00 
71 269 PANO DE PRATO BORDADO E PINTADO   150,00 UN 7,99 1.198,50 
72 304 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR CREME 22,5 X 

21CM EMBALAGEM C/1.000UN   
250,00 PC 9,90 2.475,00 

73 289 RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE 10 
LITROS   

10,00 UN 12,90 129,00 
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74 5044 RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE 2 
LITROS   

10,00 UN 4,99 49,90 

75 5043 RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE 5 
LITROS   

10,00 UN 9,90 99,00 

76 164 REFRESCO EM PO 400 GRAMAS   600,00 PC 5,99 3.594,00 
77 118 REPOLHO VERDE Cabeças de tamanho médio, sem 

deterioração, sem cortes e sujidades.  
500,00 KG 2,49 1.245,00 

78 137 RODO DE ESPUMA 40CM Rodo de espuma 40cm 
com reforço fixo na base e no cabo.  

100,00 UN 8,99 899,00 

79 305 RODO EM ALUMINIO C/LAMINA DUPLA DE 
BORRACHA 60CM Rodo em alumínio com lâmina 
dupla de borracha 60cm com reforço fixo na base e no 
cabo.  

100,00 UN 16,49 1.649,00 

80 306 RODO EM MADEIRA C/2 LAMINAS DE BORRACHA 
60CM Rodo em madeira com 2 lâminas de borracha 
60cm com reforço fixo na base e no cabo.  

50,00 UN 13,99 699,50 

81 150 SABAO EM BARRA 200 GRAMAS EMBALAGEM C/5 
UNIDADES   

150,00 PC 4,99 748,50 

82 311 SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200 
GRAMAS EMBALAGEM C/5 UNIDADES   

150,00 PC 5,99 898,50 

83 310 SABAO EM PO EMBALAGEM 500 GRAMAS Sabão 
em pó embalagem 500 gramas. (Composição: tenso 
ativo anônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador 
óptico, tamponantes, corantes, enzimas e tenso ativo 
biodegradável).  

800,00 UN 3,99 3.192,00 

84 308 SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM C/5 
LITROS   

60,00 GL 22,90 1.374,00 

85 270 SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE 
0,42 X 0,70CM Saco enxugão com medidas 
aproximadas de 0,42 x 0,70cm. (Composição: 85% 
em algodão e 15% em poliéster, cru e/ou em cor).  

200,00 UN 6,99 1.398,00 

86 271 SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE 
0,80 X 0,90CM Saco enxugão com medidas 
aproximadas de 0,80 x 0,90cm. (Composição: 85% 
em algodão e 15% em poliéster, cru e/ou em cor).  

150,00 UN 7,99 1.198,50 

87 299 SACOLA PLASTICA VIRGEM BRANCA ESPESSURA 
2,5 MICRAS 25 X 35CM C/1.000UN   

100,00 CX 24,90 2.490,00 

88 231 TEMPERO VERDE - CEBOLINHA/SALSINHA Sem 
folhas velhas e parasitas, com coloração uniforme, 
fresca. Pacote com 500 gramas (250 gramas de 
salsinha e 250 gramas de cebolinha).  

400,00 UN 2,75 1.100,00 

89 5042 TOALHA DE BANHO COMUM (USO PARA PANO DE 
CHAO)   

300,00 UN 8,96 2.688,00 

90 149 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 0,70 X 
0,45CM 1ª LINHA   

100,00 UN 12,90 1.290,00 

91 234 TOMATE LONGA VIDA   800,00 KG 3,99 3.192,00 
TOTAL 135.283,20 
 
1.2 O julgamento será por item, sob o crtério de menor preço.  
1.3  Deverão ser usadas apenas duas casas após a vírgula,  as  demais não serão 

consideradas.  
1.3.1  De forma alguma haverá arredondamento de valor.  
1.4 Os produtos deverão ser apresentados na proposta de preços,   
obrigatoriamente na mesma ordem apresentada na planilha ac ima. 
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1.5 Será aceita oferta em moeda brasi leira.  
1.6 Deverão ser cotados produtos de primeira qual idade sob pena de 
desclassif icação ou não aceitação.  
 
2. DA ENTREGA E DO PAGAMENTO 
 
2.1 O fornecimento dos produtos em questão, deverá ter  in ício,  após homologação 
do certame e ass inatura do contrato,  de acordo com ordem de compra emitida 
pelos setores  competentes da Administração Municipal,  nas quantidades 
sol ic itadas,  cuja entrega deverá ser feita JUNTO À Secretaria de Cultura,  Esporte e 
Turismo do Municipio de Nova Laranjerias,  a qual deverá ser cumprida em no 
máximo 24 (vinte e quatro) horas,  sob pena de apl icação das sansões previstas em 
lei  e neste edital .  
 
2.2 Os produtos serão pagos em até 90 (noventa) dias a parti r  da entrega e  
emissão da nota f iscal ,  pela proponente vencedora.  
 
2.3 A nota f iscal  deverá vir  acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS para 
posterior pagamento.  
 
2.3.1 Caso a cert idão e/ou o certi f icado estejam vencidos,  o pagamento f icará 
retido até sua regular ização.  
 
2.4 Deverá constar na nota f iscal,  obrigatoriamente os seguintes dizeres:  
PREGÃO PRESENCIAL No 02/2015 – PMNL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.  xx/2015 
2.4.1 Caso haja erro na fatura o pagamento f icará suspenso até que sejam sanados 
os problemas.  
 
3. DOS PRODUTOS 
 
3.1 Independente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade dos objetos 
e,  com as respectivas  quantidades ofertadas na proposta de preços e aprovada 
pela administração.  
 
 

 
Nova Laranjeiras-PR, 12 de Fevereiro de 2015. 

 
 
 

 
VALDECIR ALVES DE MEDEIROS 

Pregoeiro 
 
 
 
 

JOSÉ LINEU GOMES 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I I I   
 

 
 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Lic itação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015-PMNL  
Objeto:  Registro de preços para aquisição de gêneros al imentícios e produtos de 
higiene e l impeza para manutenção dos setores da Administração 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 L icitação em referência,  podendo rubricar ou ass inar 
documentos (habi l 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 necessários 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 IV 
 
 

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Lic itação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015-PMNL  
Objeto:  Registro de preços para aquisição de gêneros al imentícios e produtos de 
higiene e l impeza para manutenção dos setores da Administração 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,  c iente 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 2015. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO V 
 

 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Lic itação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015-PMNL  
Objeto:  Registro de preços para aquisição de gêneros al imentícios e produtos de 
higiene e l impeza para manutenção dos setores da Administração Municipal  
 

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habil itação 
    
 
 Em atendimento ao previsto no edital  de PREGÃO PRESENCIAL nº.  02/2015-
PMNL ,  DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habi l itação 
exigidos para participação no presente certame. 
 
 

__________________________, _____ de _____________________ de 2015. 
 
 
 
 
 
   

(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 
Lic itação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015-PMNL  
Objeto:  Registro de preços para aquisição de gêneros al imentícios e produtos de 
higiene e l impeza para manutenção dos setores da Administração Municipal  
 

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 parti r  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  
 
 
 

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Lic itação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015-PMNL  
Objeto:  Registro de preços para aquisição de gêneros al imentícios e produtos de 
higiene e l impeza para manutenção dos setores da Administração Municipal  
 

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 estabelec ida 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  

123/2006, de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

____________________,  ______de ___________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)  

 
 

 
• ESTA DE CLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA 

JUNTA COMERCIAL.
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ANEXO VII I  
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2015-PMNL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  02/2015-PMNL. 
 

Aos   dias do mês de    do ano de   ,  autorizado pelo 
processo de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.  02/2015-PMNL foi  expedida a presente 
Ata de Registro  de Preços,  de acordo com o disposto no art igo 15 da Lei  Federal  
nº.  8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal  nº.  136/2006, 34/2007 e 
123/2007 que, conjuntamente com as condições adiante est ipuladas,  regem o 
relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal  e a L icitante 
Vencedora.  
 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros  al imentícios e produtos de 
higiene e l impeza para manutenção dos setores da Administração Municipal,  para 
o período de 12 (doze) meses.  
 
1.1.  Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata:  A empresa  ,  
com sede na ,  CEP    e inscrita no CNPJ sob nº.  ,  representado pelo Sr.  
 ,  portador da Carteira de Identidade RG nº.   e CPF/MF sob o nº.  ,  à 
saber:  
 
xx 
 
1.2.  A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de 
Compras e L icitação mediante autorização de compra, da indicação da dotação 
orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento 
por qualquer meio,  inclus ive fac-sími le,  sendo que a entrega dos produtos deverá 
ser feita em no máximo 24 (vinte e quatro) horas,  sob pena de aplicação das 
sansões previstas em lei  e neste edita l .  
 
1.2.1.  A entrega dos produtos deverá ser  feita junto a Prefeitura Municipal  de 
Nova Laranjeiras – Pr,  s ito à Rua Rio Grande do Sul,  2122 – Centro – Nova 
Laranje iras  – Pr.  
 
1.3.  Caso o produto não seja aceito pela administração por defeito,  falha,  ou seja,  
não atenda as necess idades e exigências,  a proponente vencedora terá 5 (cinco) 
dias para trocar,  sob pena de rescisão da ata.  
 
1.4.  Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 90 (noventa) dias  
subseqüente ao da entrega, mediante entrega real izada e conferida,  pela  comissão 
designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do item 
apresentado na proposta f inal ,  e mediante a apresentação da Nota Fiscal,  
informando modalidade e número da l ic itação, nº.  do empenho e dados bancár ios 
acompanhados das  provas de regular idade com a Previdência  Social  –  INSS e  junto 
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –  FGTS.  
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1.5.  Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos 
tr imestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela  
Secretar ia de Administração.  
 
1.6 .  Os produtos serão aceitos provisoriamente;  o recebimento definit ivo será 
feito após a ver if icação da qual idade dos mesmos. 
 
1.7 .  As despesas decorrentes da aquisição dos produtos,  objeto desta l ic itação,  
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  
 
02  GABINETE DO PREFEITO  
001  GABINETE DO PREFEITO  
04.122.0002.02004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
00130 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
03  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
001  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0003.02011 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
00380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
06  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
004  DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
15.451.0005.02033 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
01300 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
01310 E 00511 0511/01/07/00/00 Taxas - Prestação de Serviços  
 
07  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
001  DIVISÃO DE ENSINO  
12.122.0007.02039 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
01520 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
01530 E 00103 0103/01/01/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
01540 E 00104 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%  
 
12.361.0007.02042 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
01820 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
01830 E 00102 0102/02/01/00/00 Fundeb 40%  
01840 E 00103 0103/01/01/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  
01850 E 00104 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%  
01860 E 00107 0107/99/01/00/00 Salário-Educação  
01870 E 00115 1011/09/01/06/18 PDDE- PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
 
 
08  SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
001  DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  
13.392.0015.02057 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02520 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
 
002  DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
27.812.0015.02061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02630 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
 
09  SECRETARIA DE SAÚDE  
001  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0008.02067 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02880 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
02890 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
 
10.301.0008.02069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03000 E 00495 0495/09/02/06/20 Atenção Básica  
 
 
10.303.0008.02074 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
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03290 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
03300 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
 
10.304.0008.02075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03400 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
03410 E 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde  
 
10  SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA  
001  DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIAIS  
08.243.0009.02077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03480 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
08.244.0009.02078 ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03530 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
003  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0009.02086 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03710 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
08.244.0009.02088 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMILIA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03790 E 00796 1011/09/99/06/18 BCO BRASIL CONV IGD BOLSA FAMILIA  
 
08.244.0009.02091 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
03950 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
03960 E 00800 1011/09/99/06/18 CONV FMAS PBFI C/C 415421 - PAIF  
 
08.244.0009.02094 PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
04090 E 00816 0934/09/06/05/06 FAMILIA PARANAENSE  
04100 E 00818 0934/09/06/05/06 PISO BASICO FAMILIA PARANAENSE  
 
11  SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E INDUSTRIA E COMÉRCIO 
001  DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
20.606.0011.02100 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
04320 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
12  SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE  
001  DEPARTAMENTO RODOVIARIO  
26.782.0014.02109 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
04700 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)  
 
1.8.  Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a f irmar as  
contratações com a fornecedora,  f icando- lhe facultada a uti l i zação de outros  
meios,  assegurados,  nesta hipótese, a preferência do benefic iár io do registro em 
igualdade de condições,  nos termos do parágrafo quarto,  art igo 15, da Lei  Federal  
nº.  8.666/93 e suas alterações.  
 
1.9 .  O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes  
sanções:  
a)  Multa de R$ 100,00 (cem reais)  por dia de atraso da entrega, a  cada sol ic itação, 
e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do 
objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.  
b)  Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos sol ic itados e cancelamento 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materia is.  
c)  Impedimento de contratar com a Administração Públ ica Munic ipal  pelo período 
de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior,  
fraude, observada a ampla defesa e o contraditór io.  
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1.10 .  O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos art igos 77 e 78, da Lei  Federal  nº.  8666/93, ou a  
pedido justif icado do interessado e aceito pela Administração.  
 
1.11 .  A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro  de preços e em 
compatibi l idade com as obrigações por ele assumidas,  todas as condições de 
habil itação e qual if icação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO Nº.  02/2015-PMNL. 
 
1.12.  Integrarão a Ata de Registro de Preços,  como partes indissociáveis,  a  
proposta apresentada pela adjudicatár ia .  
 
1.13 .  O prazo de val idade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.  
 
1.14 .  Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços,  apl icando-se-lhes todos 
os seus disposit ivos,  o  edita l  do Pregão Presencial  SRP nº.  02/2015-PMNL ,  com os 
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naqui lo que não contrar iar as 
presentes disposições.  
 
1.15 .  Fica eleito o foro da Comarca de Laranje iras do Sul,  Estado do Paraná,  
excluído qualquer outro para dir imir  dúvidas ou questões oriundas desta Ata e  do 
procedimento l ic itatór io que a precedeu.  
 
1.16.  Para constar  foi  lavrada a presente Ata de Registro de Preços,  que vai  
assinada por seus representantes legais,  em 02 vias de igual  teor e forma e 
rubricadas para todos os f ins de direito,  na presença das testemunhas abaixo.  
 

 
Nova Laranjeiras-PR,  de  de 2015. 

 
 
 

JOSÉ L INEU GOMES 
Prefeito Municipal  

 
 
 

xx 
Detentor da Ata 

 
 
 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
1-______________________    2-________________________ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015 – PMNL 
 

 Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial (SRP) 
nº. 02/2015 – PMNL, devidamente preenchido, e, concordo(amos) com as condições do Edital. 
 
 
 

 
EM:          /           /                . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 

 
NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA 

      
                 CPF:______________________________ 
 

 
 

 32 


	7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
	8.3 - Declarações
	Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:

