Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

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

EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 03/2018-PMNL
Licitação exclusiva para Microemp resas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos da Lei Complementar 147 de 07/08/2014
Entidade Promotora: Município de Nova Laranjeiras - Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pelo Decreto nº 352/2017 , de
23/10/2017, composta pelos senhores:
Pregoeiro: Valdecir Alves de Medeiros;
Pregoeiro Suplente: Marcos André Santi;
Equipe de Apoio: Chaiane Mioranza, Fátima Trento e Anilto n Jeferson Alves dos
Santos.
Data de Emissão: 07 de Fev ereiro de 2018.
Data de Abertur a: 26 de Fever eiro de 2018.
Horári o: 09 :00 hor as.
O Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 95.5 87.648/0001-12, com sede a Rua Rio
Grande do Sul, nº 21 22 - Centro, Nova Laranjeiras - Paraná - Fo ne (42) 3637 1148, convida V. S.a. a participar d a Licitação Pregão Presencial, tipo menor
preço por l ote, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em confo rmidade com a
Lei Federal nº 8.666/93 , 10.520/2002, com o Decreto Federal nº 3.555 de
08/08/2000, com os Decretos Municipais nº 136/2006, 123/2007 e 34/ 2007, e
com o descrito neste edital.
Os anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no
endereço supracitado , junto ao Departamen to de Licitações ou através do e mail: licitacao@novalaranjeiras.pr.gov.br .
Os envelopes contendo a Proposta de P reços e os Documentos de
Habilitação, deverão ser protocolados no setor de licitaçõ es da Prefeitura
Municipal, no endereço supra mencionado , bem como o credenciamento dos
representantes das empresas até às 08:30 (oito e trinta) hor as do dia 26 de
fevereir o de 2018.
1. OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada
par a recuper ação, incluso o fornecimento de peças , materiais e serviços de
mão de obra, para recuper ação dos veícul os: Cami oneta Toy ota Bandeir antes,
Frota nº 12 e C aminhão MB Atr on, Frota nº 104 , do patrimônio municipal ,
conforme as especif icações descritas no termo de referência ( Modelo - Anexo
II).
1.2 Os veículos deve rão ser reti rad os junto ao Parque de Máquinas Municipal,
sito à Rua Rio Grande do Sul, s/nº, Centro - Nova Laranjeiras - Pr, e entregue
devidamente recuperado , no prazo máxi mo de 30 (trinta) dias após a
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solicitação de execução dos serviços.
1.2.1 Fica designado o Servidor Municipal, Senhor Valdeci Galvagni, para
acompanhamento e fiscalização na execução dos serviços realizados, bem como
da qualidade das peças , acessórios e materiais aplicados pela co ntratada.
1.3 A visita técnica (opcional) poderá ser realizada junto ao Parque de
Máquinas Municipal , sendo previamente agendada junto a Secretaria Municipal
de Viação e Transportes pelo telefone (42) 3637 -1148 - Ramal 233, qual deverá
comparecer munido de documentação identificatória até a data de xx/03/2018
no horário das 9h00 min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min (Modelo Anexo X).
1.3.1 A visita servirá para o preparo de sua proposta , reconhecim ento do loca l e
da distância onde se encontra o veículo , e, em hipótese alguma, será
prorrogado o prazo para a realização da visita técnica.
1.4 Todos os custos relacionados com a recuperação, ficarão por conta do
contratado.
2. DAS CONDIÇÕES PA RA PARTICIPAÇÃO
2.1 Somente poderão participar desta Licitação Microempresas e Empresa s de
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 147 de 07/08/2014, e que:
2.1.1 Estabelecidas no país do ramo pertinente ao objeto da licitação que
satisfaçam as condições e disposições cont idas neste Edital e seus Anexos. As
empresas cuja sede esteja localizada no âmbito regional, terão preferência até
o limite de 10% acima do melhor preço válido, conforme previsto no item 6.13
do edital, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e soci al.
2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas
em quaisquer das hipó teses a seguir elencadas:
a) Que se encontrem sob falência, co ncordata, concurso de credo res, dissolução
ou liquidação;
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição,
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas
com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas
esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na
imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição. As consultas serão realizadas
nos portais do TCU https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5 e do TCE-PR
http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consult arImpedidosWeb.aspx
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d) Estrangeiras que nã o funcionem no País.
e) Que seja serv idor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação , conforme art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93 ;
f) Que tenha em seu quadro social, g erente,
administrador, controlador ou conselheiro que
Vereadores , ocupantes de cargo em comissão ou
cônjuges e companheiros, conforme § 9º do
Municipal.

diretor, sócio, proprietário ,
seja Prefeito, Vice-Prefeito,
função de confiança, ou seus
art. 105 -A da Lei Orgânic a

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um
representante, o qual deverá identificar -se junto ao Pregoeiro , apresentando a
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e co mprovan do, por
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de pro postas (lances
verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao
certame. (Modelo - Anexo III), acompanhado do contrato social e/ou ultima
alteração co nsolidada dev idamente autenticado.
3.1.1 Os documentos mencionados no Item anterior, inclusive o documento de
identificação do representante credenciado, deverão ser apresentados em
fotocópias autenticadas ou fotocópias sim ples, acompanhadas dos respectivos
originais, para a devida autenticação, pela Equipe do Pregão ou já autenticados
por cartório competente.
3.1.2 A comprovação de microempresa e empresa de pequeno porte, deverá ser
feita juntamente com o credenciamento, mediante apresentação de declaração
firmada pelo rep resentante legal, de que se enquadra no conceito de ME , EPP
ou MEI, sob as penas da lei (Modelo - Anexo VIII) , acompanhada da Certidão
Simplificada da Junta Comercial.
3.1.3 O credenciamento (Modelo - Anexo IV), dever á ter firma reconhecida em
cartório, da assinatura do representante legal.
3.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz -se necessário o
credenciamento atrav és de outorga por instrumento público ou particular; neste
último caso mediante apresentação do ato constitutivo da Em presa, para
identificação daquele que outorgo u os poderes ao seu representante. Tanto o
instrumento público como o particular deverá conter menção expressa de que
lhe confere amplos po deres, inclusive para formular ofertas e lances de preços,
para recebime nto de intimações e notificações, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio -gerente, diretor o u
proprietário, deverá comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim
assumir o brigações em decorrência de tal investidura.
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3.4 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5 Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa
devidamente credenciado, ainda que esteja muni do de instrumento procuratório
com poderes específicos, 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, m as impedirá o
representante de se manifestar na apresentação de lances verbais e demais
fases do procedimento licitatório.
3.7 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entr egues
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 Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro,
em conformidade com este Edital e seus Anexos, no lo cal e horário
determinados no preâmb ulo do presente edital.
4.2 Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s)
Empresa(s) licitante(s) entregará (ão) os env elopes contendo a(s) proposta(s) de
preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse
momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1 As licitantes deverão entregar ao Pregoeir o, declaração assinada pel o
representante leg al de que cumpre pl enamente os requisitos de habilitação.
(Modelo - Anexo V).
4.3 O envelope da Proposta de Preços dev erá ser e xpresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL N º 03/2018 - PMNL
RAZÃO SOCIAL E N º DO CNPJ DO PROPONEN TE
4.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser express o, em seu
exterior, as seguintes informações:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL N º 03/2018 - PMNL
RAZÃO SOCIAL E N º DO CNPJ DO PROPONEN TE
4.5 Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preç os - e, após, o
Envelope 02 - Documentos de Habilitação.
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 ALÉM DA PROPOSTA FORMAL, deverá ser apresentada PROPOSTA EM MÍDIA
DIGITAL, prefer encialmente em CD ou DVD (com a extensão .esl ), nos
par âmetr os do Sistema Equi plano co nforme programa de ger ação de proposta
disponível no site : w ww.equiplano.com.br
No rodapé clique em: Cotação e Proposta
Clique nos links abaixo para salvar os programas e o manual
Cotações
Manual para For neced or es
Propostas
6.1.1 Para preenchimento e emissão da proposta será necessário a utilização do
programa de Geraç ão de Pr oposta e Aquivo Digital. esl, os quais deverão ser
solicitado s por e -mail no endereço: licitacao @novalaranjeiras.pr.gov.br .
5.2 O arquivo .esl dev erá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu
endereço completo (logradouro, número, bairro e CEP) , telefone fixo/fax,
telefone móvel, endereço eletrônico (e-mail), número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de
Abertura se houver;
c) Dados do Representante: Nome completo , documentos pessoais, endereço
completo (logradouro , número, bairro e CEP), telefone fixo, telefone móvel e
endereço eletrônico (e -mail);
d) Dados do Quadro Societário: Nome completo , documentos pessoais, endereço
completo (logradouro, número, bairro e CEP) , telefone fixo, telefone móvel,
endereço eletrônico (e -mail), e ato constit utivo.
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 desclassificação da pro posta.
5.4 Prazo de entrega, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, a co ntar da
data da apresentação da proposta, so b pena de desclassificação da mesma.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta
preferencialmente em CD ou DVD;

em

formato.esl

em

mídia

digital
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- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou
desconhecer o co nteúdo d a mídia, por falha na mídia o u falha o peracio nal da
empresa.
5.6 As propostas dev erão conter o preço unitário e total por item, em moeda
corrente nacional, expressos em algarismos, sem previsão inflacio nária. Em caso
de divergência entre os valores unitário s e totais, serão considerados os
primeiros.
5.7 Os preços apresentados na proposta devem incluir todo s os custos e
despesas, tais com o: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, serviços, encargos s ociais, trabalhistas, seguros, treinamento,
lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumpr imento
integral do objeto deste Ed ital e seus Ane xo s.
5.8 Quaisquer tributo s, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da
proposta o u incorr etamente cotados que não tenham causado a desclassificação
da mesma por caract erizar preço inexeqüível no julgamento das propostas,
serão considerados como inclusos nos pre ços, não sendo considerados pleito s
de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fo rnecidos
sem ônus adicionais.
5.9 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da
licitante, das co ndições est abelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10 Serão desclassificadas as pr opostas que não atenderem as especificações e
exigências do presente Edital e de seus An exos e que apresentem omissões,
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o ju lgamento, ou ainda que
apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a
prestação dos serviço s, objeto desta licitação, sendo desco nsiderada qualquer
reivindicação de pagamento adic ional dev ido a erro ou má interpretação de
parte da licitante.
5.12 O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros
aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do
procedimento .
5.13 As quantidades dos itens i ndicados no Anexo II poderão sofrer alterações
para mais ou para menos, conforme disposto no art. 65, § 1º da L ei nº 8.666/93 .
5.14 Todo e qualquer fornecimento dos m ateriais fora do estabelecido neste
edital, em desacordo com as especificações, será imed iatamente notificado à(s)
licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituir prontamente,
correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo -lhes aplicadas, também,
as sanções previstas neste edital.
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5.15 Não serão levadas em consid eração quaisquer vantagens não previstas
neste Edital.
5.16 Juntamente com a proposta de pr eços a s licitantes dever ão apresentar
declar ação, que os pr eços expressos na proposta apresentada c ontempl am os
preços compatíveis aos praticados no mercado loc al/r egional atualmente
(Modelo - Anexo IX).
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro .
6.2 Abertos os envelopes, as propostas ser ão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe
de apoio e credenciados que desejarem.
6.3 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de
menor preç o por lote.
6.3.1 O julgamento será por l ote e não por item, por se tratar de serviços de
recuperação, i ncluso o fornecimento de peças, materi ais e serviços de mão de
obr a, as quais dever ão ser fornecidas pela mesma empr esa em função da
garantia exigida.
6.3.2 Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo
fixado por item.
6.4 Lido os preços, o Pregoeiro relacio nará todas as propostas classificadas em
ordem crescente.
6.5 Dentre as licitantes classificadas serão selecionadas para a fase de lances
verbais a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE e as demais propostas cujos
valores estejam no intervalo de no máximo 10% (dez) por cento da proposta de
menor valor.
6.6 Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escritas de
preços, nas condiçõ es do subitem acima, serão classificadas as melhores
propostas subsequentes , até o máximo de 03 (três), salvo empate, para
poderem partici par da etapa de lances verbais.
6.7 A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de
lances em virtude da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta
escrita, como também a classificação de apenas 02 (duas) ou menos propostas
escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais ou
fase de negociação.
6.8 Em continuação, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
pelos lançadores selecionados, que deverão formular lances de sucessivamente,
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em valores distintos e decrescentes.
6.9 O Pregoeiro fará uma rodada de lances convidando o representante da
licitante que ofereceu a proposta escrita de MAIOR PREÇO POR LOTE, a fazer o
seu lance e, em seguida, os representantes das demais empresas selecionadas
na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a
proposta de MENOR P REÇO POR LOTE.
6.10 Só serão aceitos lances verbais inferiores ao ultimo menor pe rcentual
obtido.
6.11 O licitante que não apresentar lance em uma rodada não ficará impedido
de participar de nova rodada, caso ocorra e o licitante não tenha expressamente
declarado que encerro u seus lances .
6.12 Em não havendo mais lances verbais, s erá encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente segundo o critério de MENOR PREÇO POR
LOTE.
6.13 As Microempresas e Empresas de P equeno Porte, sediadas no âmbito
regional, terão a prioridade de co ntratação, desde que apresentem a o final da
fase de lances, valores até o limite de 10% superiores do melhor preço válido,
conforme disposto no Art. 48, § 3º da Lei Complementar 123/2006 e alterações
incluídas pela Lei Complementar 147/2014.


Entende-se por sediadas no âmbito regional, as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, que estejam localizadas na região do
Território da Cidadania - Cantuquiriguaçu, a qual abrange uma área de
13.986,40km² e é composta por 20 municípios:



Porto Barreiro, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas , Espigão
Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Laranjeiras
do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Quedas do Iguaçu, Reserva
do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Virmond e
Diamante do Sul.
http://www.territorio sdacidadania.gov.br/
Fonte: Sistema de Info rmações Territoriais http://sit.mda.gov.br

6.13.1 A prioridade prevista no item “ 6.13”, justifica -se devido a necessidade de
promoção do desenvo lvimento econômico social no âmbito regional e ampliação
da eficiênc ia das políticas públicas.
6.14 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo
Pregoeiro a aceitabilidade da pro posta escrita de menor preço, face ao valor
estimado para a co n tratação, decidindo a respeito.
6.15 Em todos os casos, s erá facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com
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as licitantes em busca do menor preço.
6.16 Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo
do Pregoeiro decidir a respeito .
6.17 A desistência em apresentar lance verbal, qu ando co nvocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
6.18 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeita ndo-se o
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.
6.19 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conform idade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, se
atender as necessidades da admin istração o pregão será validado e passará para
a fase seguinte.
6.19.1 O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de melhor valor com
vistas ao aumento do desconto.
6.19.2 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
proposta de maior desconto, decidindo motivadamente a respeito .
6.19.3 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as co ndições
do edital e estando o seu preço compatível com o praticado no mercado, esta
poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro nego ciar visando obtenção de preço
melhor.
6.20 Após a finalização das etapas de classificação (propostas escritas, lances
verbais e negociação , se houver), proceder -se-á a abertura do envelope DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante vencedor (classificado e m primeiro
lugar), caso este seja inabilitado será aberto o envelope de habilitação do 2º
lugar e assim sucessivamente até que o seguinte classificado que preencha as
condições de habilitação seja declarado licitante vencedor, nas condições por
ele propostas.
6.21 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor, sendo -lhe adjudicado o objeto do certame.
6.22 Da reunião, lavrar -se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes, deve ndo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro ,
pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes; a estes, sendo -lhes facultado
esse direito.
6.22.1 Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será
registrado pelo Pregoeiro, pres umindo-se concordância de tal licitante com
todos os seus termos e conteúdo, ficando precluso o direito de recurso.
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7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABI LITAÇÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os
requisitos relativos à: habilitação jurídica; qualificação econômico -financeira;
regularidade fiscal.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica,
qualificação econômico -financeira e regularidade fiscal deverão se encontrar
dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será
documentos
divergências
informações

comprovada a veracidade das informações constantes nos
apresentados, mediante diligência via on line, caso haja
entre o documento apresentado e o verificado, prevalecerá às
on line .

7.1.3 Os documentos de habilitação ou credenciamento deverão ser
autenticados por cartório competente, ou por servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticações que por venturas dependerem do servidor terão que
ser obrigatoriamente, efe tuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão.
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o
Art. 4º do Decreto Federal nº 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope Nº 02 (Documentos
de Habilitação), os do cumentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigo r devidamente
registrado, em se tratando de soc iedades 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 constit utivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcio namento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir ;
e) Certificado da Condição de Microempreendedor individual em se tratando de
microempreendedor ;

Página 10 de 37

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

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

f) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ.
7.2.2 - RELATIVOS À RE GULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União (Certidão Conjunta RFB/PGFN);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, mediante apresentação
Negativa de Débitos Relativos a Tributos e de Dívida Ativa Estadual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou o utra equivalente, mediante apresentação Negativa de Débitos
Relativos a Tributos e de Dívida Ativa M unicipal;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumpr imento dos encargos sociais
instituídos por lei ;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei nº 12.440, de
7 de julho de 2011).
7.2.3 - RELATIVOS À QU ALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pe lo distribuidor da
sede da licitante;
a.1) As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de
expediç ão não superi or a 90 (noventa) di as , da data prevista para apresentação
dos envelopes.
7.2.4 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Aprese ntar no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido
por Pessoa(s) Jurídica(s) de direito público ou privado, em papel
timbrado, assinado pelo Representante legal (com firma reconhecida em
cartório), comprovando ter desempenhado de forma satisfatór ia a
prestação de serviços pertinente ao objeto licitado.
7.3 - DECLARAÇÕES
Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada
pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara que não é servidor pú blico ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação, (Modelo - Anexo III), nos Termos do
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art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93 ;
b) Declara ainda, q ue não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio,
proprietário, administrador, co ntrolador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança,
ou seus cônjuges e companheiros, (Modelo - Anexo III), nos Term os do art. 105 A § 9º da Lei Orgânica Municipal ;
c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à dispo sição e tomou
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade
da entrega (Modelo - Anexo V);
d) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgão s da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal
(Modelo - Anexo V);
e) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na
forma do Art. 32, § 2 o , da Lei nº 8.666/93 ( Modelo - Anexo VI);
f) Declara que não po ssui 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 Constituição Federal e art. 27, V,
da Lei nº 8.666/93. ( Modelo - Anexo VII).
7.4 NOTA IMPORTANTE:






Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos
Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder
(Legislativo, Executiv o e Jud iciário), que impeça a expedição de
documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará 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.
No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que
demonstre que a licitante está irregular per ante determinado órgão),
haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o
previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei n º 8.666/93.
Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou
contrato), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (o u
documento que demonstre que a licitante está irregular perante
determinado órgão), ocorrerá a rescisão contrat ual, por inadimplemento
de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I da
Lei Federal nº 8.666/93.

7.5 As ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista, a empresa não será declarada inabi litada, e será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em
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que o propo nente for declarado o vencedo r do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagam ento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6 Considera -se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano -calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.1 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 inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRI O
8.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o presente edital.
8.2 As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as im pugnações do
presente edital deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de
licitações,
ou
encaminhadas
através
do
e -mail:
licitacao@novalaranjeiras.pr.gov.br , em prazo não inferior a 0 2 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3 Caberá ao Pregoeiro decidir so bre a petição no prazo de 24 (v inte e quatro)
horas e informar ao recorrente, Decre to nº 3 .555/2000, artigo 12.
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 licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de
dois dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar co ntra -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 licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao vencedor.
9.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
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9.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor.
10. DA ADJUDICAÇÃO
10.1 Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para
homologação pelo Prefeito Municipal.
10.2 Ao Município de Nova Laranjeiras , fica assegurado o direito de revogar ou
anular a presente licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em
caso de revogação ou anulação parcial do certame, o MUNICÍPIO poderá
aproveitar as propostas nos ter mos não atingidos pela revogação ou anulação e
na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na
legislação vigente.
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 30 (trinta) dias após
a prestação dos serviços , à base dos preços unitários apresentado s na proposta,
e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº da
licitação, agência e conta corrente em no me da proponente, do banco a ser
depositado, e das pro vas de regularidade com a Receita Federal, através da CND
Certidão Negativa - Conjunta RFB/PGFN e do CRF junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.
12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 A Secretari a Municipal de Vi ação e T ransportes será o órgão responsável
pelos atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação e
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de
registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais
serão emitidos os pedidos.
12.2 O recebimento do objeto será realizado pela Comissão de Recebimento de
Bens e Serviços, nomeada pelo Decreto Municipal nº 228/2015, por membros
vinculados à secretaria que realizou a despesa.
12.3 A convocação dos fornecedor es pela Secretaria de Administração será
formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer
para retirar o respectivo pedido.
12.4 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não
comparecer, não retirar o pedido no pra zo estipulado ou não cumprir as
obrigações estabelecidas n o Contrato , estará sujeito às sanções previstas neste
Edital.
12.5 Quando comprovada uma dessas hipóteses, a Secretaria de Administração
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poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedi do, sem prejuízo da
abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.
13. DAS SANÇÕES
13.1 À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas
na Lei nº 8.666/93 e nas seguintes situações, dentre outras:
13.1.1 Pela recusa injustificada no de entrega dos equipamentos, nos prazo s
previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento)
calculado so bre o valo r total da pro posta, até 05 (cinco) dias consecutivos.
13.1.2 Pelo atraso ou demora injustif icados da entrega, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,0 0 (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 mult a 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 licitante, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de
até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração
Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município
de Nova Laranjeiras, nos casos de:
a) apresentação de do cumentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita o u 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 licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a
apresentação de defesa prév ia, na ocorrência de quaisquer das situações
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 v enha causar à
administração.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 As despesas decorrentes da prestação do s serviços objeto desta licitação,
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
12

SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
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001
26.782.0014.2109
3.3.90.30.00.00
05240 E 00000
3.3.90.39.00.00
05270 E 00000

DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

14.2 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da co ntratação.
14.3 A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital,
bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante
for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições conti das
nesta licitação.
14.4 Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitação as participantes
retardatárias.
14.5 Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar -se-á ata circunstanciada, na
qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será a ssinada pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelo s 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 licitantes 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 8.666/93.
14.8 Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes
classificadas para a fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante
o 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 inutilizados.
14.9 Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e
parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, estão im pedidos de participar deste cert ame
licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou com o do quadro de
funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº
8.666/93.
14.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir se-á o dia do início e incluir -se-á o do vencimento.
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14.11 A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente
devidamente comprov ado, pertinente e suficiente para justifica r tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 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 fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentado s em qualquer fase da licitação.
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 Oficial.
14.14 São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preços - Mídia Digital;
b) ANEXO II - Termo de Referênci a - Especificação Técnica;
c) ANEXO III - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Funcio nal e de
Parentesco;
d) ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento;
e) ANEXO V - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, Idoneidade e
Disponibilidade de Documentos;
f) ANEXO VI - Modelo Declaração que C umprem Plenamente o s Requisitos de
Habilitação;
g) ANEXO VII - Modelos de Declaração de não Emprego de Menores de 18 anos;
h) ANEXO VIII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte;
i) ANEXO IX - Declaração de Compatibilidade de Preços ;
k) ANEXO X - Atestado de Visita (opcional);
l) ANEXO XI - Minuta do Contrato.

Nova Laranjeiras - Pr, 07 de Fevereiro de 20 18.
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VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Pregoeiro

JOSE LINEU GOMES
Prefeito Municipal
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ANEXO I

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota nº 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio municipal .

MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS
CF. MÍDIA DIGITAL FORMATO .ESL

SISTEMA EQUIPLANO

www.equiplano.com. br
No rodapé clique em: Cotação e Proposta
Clique nos links abaixo para salvar os programas e o manual
Cotações
Manual para For necedor es
Propostas
OBS: Para preenchimento e emi ssão da proposta será necessário a utilização do
programa de Geraç ão de Pr oposta e Aquivo Digital. esl, os quais deverão ser
solicitado s por e -mail no endereço: licitacao @novalaranjeiras.pr.gov.br .
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ANEXO II

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, p ar a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota nº 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio municipal .

TERMO DE REFERÊNCI A
ESPECIFICAÇÕES TÉCN ICAS

1. DO OBJETO
LOTE: 1 - Lote 001
Item Cód Nome do produto/serviço
1 9400 SERVICO DE RECUPERACAO DO VEICULO TOYOTA
CAMIONETA Nº 12 Contratação de empresa para
prestação de serviços de recuperação (inclusos
materiais, mão-de-obra e demais despesas), para
chapeação, funilaria, soldas, substituição de peças e
acessórios, pintura e demais serviços de acabamento do
Veículo Camioneta Toyota Bandeirantes, Ano 1998,
Placa AIB-5424, Frota nº 12, conforme segue:

Quant Un

Preço

Preço
total
1,00 GB 10.586,22 10.586,22

* PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS A SEREM
REALIZADOS:
- PARALAMA: ESQUERDO E DIREITO;
- MOLDURA FRONTAL;
- EMBLEMA TOYOTA;
- MOLDURA FAROL LD/LE;
- FAROL LD/LE;
- PARABRISA;
- RADIADOR;
- POLIA VISCOSA COM HÉLICE;
- MÃO DE OBRA (CHAPEAÇÃO, FUNILARIA, SOLDAS,
PINTURA, ETC...);
- MÃO DE OBRA MECÂNICA (SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS).
TOTAL
LOTE: 2 - Lote 002
Item Cód Nome do produto/serviço
1 9401 SERVICO DE RECUPERACAO DA CACAMBA
VEICULO MB CAMINHAO ATRON Nº 104 Contratação

10.586,22
Quant Un

Preço

Preço
total
1,00 GB 13.566,66 13.566,66
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de empresa para prestação de serviços de recuperação
(inclusos materiais, mão-de-obra e demais despesas),
para chapeação, funilaria, soldas, confecção de travessa
chassi/caçamba, pintura e demais serviços de
acabamento da caçamba do Veículo MB Caminhão Atron
2729 Basculante, Ano 2014, Placa AYG-9899, Frota nº
104.
TOTAL

13.566,66

1.1 O julgamento será por lote, sob o critério de menor preço.
1.2 Deverão ser usadas apenas duas casas após a vírgula, as demais não serão
consideradas.
1.2.1 De forma alguma haverá arredondamento de valor.
1.3 Será aceita oferta em moeda brasileira.
2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
2.1 Os veículos dever ão ser retirados junto ao Parque de Máquinas Municipal,
sito à Rua Rio Grande do Sul, s/ nº, Centro - Nova Laranjeiras - Pr, e entregue
devidamente recuperad o, montado e testado, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias após a solicitação de execução dos serviços.
2.1.1 Os serviços deverão ser executados nas instalações da contratada, ficando
a contratada respo nsável pelo transporte d o veículo até sua sede bem como a
devolução no Município de Nova Laranjeiras, sem qualquer custo adicio nal.
2.1.2 A Contratada deverá aplicar no veículo somente peças materiais de 1ª
linha.
2.1.3 Fica designado o Servidor Municipal, Senhor Valdeci Galvagni , para
acompanhamento e fiscalização na execução dos serviços realizados, bem como
da qualidade das peças, acessórios e materiais aplicados pela co ntratada.
2.2 A contratada deverá ainda responsabilizar -se pelo veículo da contratante,
obrigando-se ainda a manter a mesmo segurado contra acidentes, incêndios,
roubo ou furto, assumindo total respo nsabilidade por quaisquer danos ou
prejuízos causados a contratante ou a terceiros, especialmente, quando
estiverem sendo conduzidos /testados por funcionário da cont ratada.
2.3 O Município não arcará com qualquer despesa relativa ao translado do
veículo, equipamento s e pessoas no caso da empresa vencedora não ser sediada
ou possuir ponto de prestação de serviços no Município. Arcando tão somente
com os valores relati v os à prestação de serv iços propriamente dita.
2.4 O recebimento do objeto será realizado pela Comissão de Recebimento de
Bens e Serviços, nomeada pelo Decreto Municipal nº 228/2015, por membros
vinculados à secretaria que realizou a despesa.
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2.4.1 Caso o serviço não seja aceito, por algum motivo devidamente justificado,
ou apresente algum a desconformidade com as características exigidas no
presente edital, a proponente vencedora terá que refazê -lo imediatamente, sob
pena de rescisão do contrato.
2.5 Todos os custos relacionados com a recuperação , ficarão por conta do
contratado.
3. DO PAGAMENTO
3.1 O pagamento será efetuado em até 3 0 (trinta) dias após a entrega do
serviço, à base do preço apresentado na proposta, e mediante a apresentação
da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº da licitação, agência e conta
corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado.
3.2 A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND Conjunta RFB/PGFN e do CRF
do FGTS para posterior pagamento.
3.2.1 Caso a certidão e /ou o certificado estejam vencidos, o pagamento ficará
retido até sua regularização.
3.3 Deverá constar na nota fiscal, o brigatoriamente os seguintes dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL N o 03/2018 - PMNL
CONTRATO Nº __/2018
3.4.1 Caso haja erro na fatura o pagam ento ficará suspenso até que sejam
sanados os problemas.
4. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS
4.1 A Licitante dever á fornecer plena e total garantia para peças aplicadas e
para os serviços de m ão -de-obra prestados contra qualquer problema eventual,
pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.

Nova Laranjeiras - Pr, 07 de Fevereiro de 20 18.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Pregoeiro

JOSE LINEU GOMES
Prefeito Municipal
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ANEXO III

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: P REGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota nº 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio municipal .

MODELO DE DECLARAÇÃO DE:
INEXISTÊNCIA DE VÍ NCULO FUNCIONAL E DE PARENTESCO

A pessoa jurídica (inserir nome da proponente) , por intermédio de seu
representante legal, o Sr. (inseri r o nome completo) , portador da carteira de
identidade RG sob o nº (inserir o número) e do CPF sob o nº (inserir o número) ,
DECLARA, para os fins do co ntido no artigo 9°, inciso III da Lei 8.666/93,
especialmente para o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL, que não
é servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação .
Declara, ainda, par a os fins do contido no artigo 105-A, § 9° da Lei
Orgânica do Município de Nova Laranjeiras, que a pessoa jurídica acima referida
não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio, proprietário,
administrador, controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereadores , ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus
cônjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro socie tário da
empresa.

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO IV

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota n º 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio municipal .

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Indicamos o (a) Sr.(a) (inserir o nome completo) , portador da cédula de
identidade RG sob o nº (inserir o número) , Órgão expedidor (inserir o órgão) e
do CPF sob o nº (inserir o número) , como nosso representante legal na Licitação
em referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e
proposta), manifestar, dar lances, prestar todos os esclarecimentos de nossa
proposta, interpor recursos, de sistir de prazos e recursos, enfim, praticar to dos
os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Juríd ica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.
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ANEXO V

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota nº 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio municipal .

MODELO DE DECLARAÇÃO DE:
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO,
IDONEIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:
1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em
havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames
licitatórios.
2 - Os documentos que compõem o Edital fo ram colocados à disposição e tomou
conhecimento de to das as informações, co ndições locais e grau de dificuldade
da entrega.
3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO VI

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota nº 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio muni cipal.

MODELO DE DECLARA ÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº
03/2018-PMNL, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação exigidos para participação no presente certame.

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitaçã o.
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ANEXO VII

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota nº 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio municipal .

DE C L A R A Ç Ã O

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para
fins do disposto no inciso 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 part ir de quatorze anos, na co ndição de aprendiz
Sim ( )
Quantos ( )
Não ( ).

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNP J)
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ANEXO VII I

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota nº 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio municipal .

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(inserir o nome da proponente) , CNPJ/MF nº (inseri r o número) , Endereço
(inserir o endereço completo ), declara, so b as penas da Lei, que a mesma está
estabelecida sob o regime legal de microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, co nforme conceito legal e fiscal de nosso
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº
147/2014.
_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.
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ANEXO IX

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota nº 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio municipal .

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇ OS

A pessoa jurídica (inseri r o nome da proponente) , por intermédio de seu
representante legal, o Sr. (inserir o nome) , portador da carteira de identidade
RG sob o nº (inseri r o número) e do CPF sob o nº (inserir o número) , DECLARA ,
sob as penas da lei, para os devidos fins, que os preços expresso s na proposta
apresentada por esta empresa, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018PMNL, contemplam os preços compatíveis aos praticados no mercado
local/regional atualmente.

Por ser expressão da v erdade, fi rmamos a presente.

_______________________________, _____ de ___________________ de 201 8.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER INSERIDA NO ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
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ANEXO X

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL
Objeto: Contratação de empr esa especiali zada para recuper aç ão, i ncluso o
fornecimento de peças , materi ais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação
dos v eículos : Cami oneta Toyota B andeirantes, Frota nº 12 e Caminhão MB
Atron, Frota nº 104 , do patrimônio municipal .

ATESTADO DE VI SITA (OPCIONAL)

A pessoa jurídica (inseri r o nome da proponente) , por intermédio d e seu
respons ável técnico/representante legal o Sr. (inseri r o nome), portador da
carteira de identidade RG sob o nº (inserir o número) e do CPF sob o nº (inseri r
o número), ATESTA, para fins de comprov ação , que compareceu ao Parque de
Máquinas Municipal, local onde se encontra o veículo a ser recuperado,
tomando conhecimento de todas as co ndições que possam, de qualquer forma,
influir sobre o custo/ apresentação de documentos, preparação da proposta e a
execução do objeto da licitação, de acordo com o edital .

_______________________________, _____ de ___________________ de 201 8.

------------------------------------------------VALDECI GALVAGNI
Diretor da Oficina
CPF 554.289.679-00

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO XI
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº __/2018
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNIC ÍPIO DE
NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ
E A EMPRESA xx, CONFORME LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº
03/2018-PMNL.
Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o
MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNP J nº 95.58 7.648/0001 -12,
com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal José Lineu Gomes, portador de
cédula de identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e 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, brasileiro, xx, xx, portador da
Carteira de Identidade RG nº xx/xx, inscrito no CPF nº xx, residente e
domiciliado na xx, nº xx, xx, xx, doravante denominada CONTRATADA , acordam
e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, e
alterações posteriores, assim como pel as condições da Licitação Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL, bem como nos termos da proposta
apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

DO OBJETO DO CONTRATO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
(ART. 55, I, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A P R I M E I R A : O presente contrato tem por objeto a contratação de
empresa es pecializada para rec uperação, incluso o for necimento de peças ,
materiais e serviços de mão de obr a, par a recuper ação dos veículos :
Camioneta Toyota Bandeirantes, Fr ota nº 12 e Caminhão MB Atron, Fr ota nº
104, do patrimônio municipal , de acordo com as especificaçõ es contidas na
proposta de preços e termo de referência do Edital de Pregão Presencial
03/2018.
P A R Á G R A F O P R I M E I R O : Os veículos deverão ser retirados junto ao Parque de
Máquinas Municipal, sito à Rua Rio Grande do Sul, s/ nº, Centro - Nova
Laranjeiras - Pr, e entregue devidamente recuperad o, no prazo máximo de 30
(trinta) dias após a solicitação de e xecução dos serviços.
P A R Á G R A F O S E G U N D O : Os serviços deverão ser executados nas instalações da
contratada, ficando a contratad a responsável pelo transporte do veículo até sua
sede bem como a devolução no Município de Nova Laranjeiras, sem qualquer
custo adicional.
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P A R Á G R A F O T E R C E I R O : Fica designado o Servidor Municipal, Senhor Valdeci
Galvagni, para acompanhamento e fiscalização na execução dos serviços
realizados, bem como da qualidade das peças, acessórios e materiais aplicados
pela contratada.
P A R Á G R A F O Q U A R T O : O recebimento do objeto será realizado pela Comissão de
Recebimento de Bens e Serviços, nomeada pelo Decreto Municipal nº 228/2015,
por membros vinculados à secretaria que realizou a despesa.
P A R Á G R A F O Q U I N T O : Caso o serviço não seja aceito, p or algum motivo
devidamente justificado, ou apresente alguma desconformidade com as
características exigidas no presente edital, a proponente vencedora terá que
refazê -lo imediatamente, sob pena de rescisão do contrato.
P A R Á G R A F O S E X T O : Todos os custos re lacionados com a recuperação, ficarão por
conta do contratado .
P A R Á G R A F O S É T IM O : O valor total contratado é de R$ xx (xx).

DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO
(ART. 55, II, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A S E G U N D A : A Contratada executará o prese nte contrato de forma direta,
assumindo integral responsabilidade, ficando vedada a subco ntratação, sem
anuência do CONTRATANTE.
P A R Á G R A F O P R I M E I R O : o prazo de entrega será de 30 (trinta) dias, contados a
partir da ordem de serviços emitida pela Secretar ia de Administração da
Prefeitura Municipal.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
(ART. 55, III, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A T E R C E I R A : D O VALOR DO CONTRATO: O CONTRATANTE pagará, à
CONTRATADA, a importância conforme cláusula primeira.
P A R Á G R A F O P R I M E I R O : Para os fins constantes desta cláusula, a CONTRATAD A
encaminhará ao CONTRATANTE, a nota fiscal de prestação de serviços, onde
deverá o nº da licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL, o nº do
presente co ntrato, acompanhada da CND - Certidão Conjunta RF B/PGFN e o CRF
do FGTS.
P A R Á G R A F O S E G U N D O : No caso da vigência da CND - Certidão Conjunta RFB/PGFN
e o CRF do FGTS da empresa estiver com sua validade expirada, os pagamentos
ficarão retidos até a regulamentação.
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P A R Á G R A F O T E R C E I R O : O pagamento será ef etuado em até 30 (trinta) dias após a
execução dos serviços , à base do preço apresentado na proposta , e mediante a
apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº da licitação, agência
e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser deposi tado, e das
provas de regularidade com a Receita Federal, através da CND Certidão Negativa
- Conjunta RFB/PGFN e do CRF junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
(ART. 55, IV, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A Q U A R T A : O contrato vigorará por um período de 6 (seis) meses,
podendo ser prorrogado pelos prazos e nos casos previstos legalmente.
P A R Á G R A F O P R I M E I R O : O Prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos
termos do Art. 57, da Lei 8666/93.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
(ART. 55, V, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A Q U I N T A : As despesas decorrentes deste contrato terão como suporte a
seguinte dotação orçamentária:
12
001
26.782.0014.2109
3.3.90.30.00.00
05240 E 00000
3.3.90.39.00.00
05270 E 00000

SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES,
DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS
(ART. 55, VII, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A S E X T A : São o brigações da CONTRATADA:
I - Realizar os serviços nas instalações da contratada, ficando a contratad a
responsável pelo transporte d o veículo até sua se de bem como a devolução no
Município de Nova Laranjeiras, sem qu alquer custo adicional , conforme descrito
neste termo , e na pro posta de acordo com os prazos e valores pactuados.
II - Aplicar no veículo somente peças , acessórios e materiais de 1 ª linha.
III - O Município não arcará com qualquer despesa relativa ao translado do
veículo, equipamento s e pessoas no caso da empresa vencedora não ser sediada
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ou possuir ponto de prestação de serviços no Município. Arcando tão somente
com os valores relativ os à prestação de serv iços propriamente dita.
IV - Fornecer plena e total garantia para peças aplicadas e para os serviços de
mão-de-obra prestado s contra qualquer pro blema eventual, pelo prazo mínimo
de 6 (seis) meses .
V - Durante o período de garantia, a e mpresa deverá atender aos chamados da
CONTRATANTE, para manutenção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
VI - As peças, acessórios e materiais fornecidos e aplicados pela contratada
ficam por ela garantidos como sendo isento s de quaisquer vícios ou defeitos, na
forma prevista em lei, por um prazo mínimo não inferior a 6 (seis) meses,
devendo tal prazo ser contado a partir da data de emissão da respectiva nota
fiscal;
VII - A reexecução de serviços e a substituição de peças e co mponentes que
estejam acobertados pela garantia não implicarão ônus para ao CONTRATANTE e
acarretarão a reabertura do prazo restante da garantia;
VIII - A anotação referente aos novos prazos de garantia, no caso de serviços,
será feita pela contratada em documento à parte , que será entregue ao
CONTRATANTE após a execução dos serviços e, no caso de peças/componentes,
a anotação deverá ser feita no verso da respectiva nota fiscal.
IX - Não ceder o contrato, no todo ou em parte, sob pena de rescisão e
responsabilidade e sanç ões administrativas.
C L Á U SU L A S É T I M A : São obrigações do CONTRATANTE:
I - Remunerar a Contratada de acordo com o valor e forma de pagamento ora
ajustado;
C L Á U SU L A O I T A V A : 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 glo bal co ntratado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
(ART. 55, VIII E IX, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A N O N A : A rescisão do presente contrato poderá ser amigável, por
acordo entre as partes, na forma do art. 7 9, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial,
nos termos da legislação.
P A R Á G R A F O Ú N I C O : O C ONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato unilate ralmente quando ocorrerem às hipóteses do art. 77 e 78 da Lei
nº 8.666 de 21 de janeiro de 1993.
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DA LICITAÇÃO
(LEI 10.520/02)
C L Á U SU L A D É C I M A : O presente co ntrato está vinculado a licitação modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018-PMNL, bem como na propo sta de preços
emitida pela CONTRATADA .

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
(ART. 55, XII, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A D É C I M A P R I M E I R A : O presente contrato rege -se pelas disposições
expressas na Lei nº 8.666/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito
Público, aplicando -se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos
Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas
aplicáveis à espécie.
P A R Á G R A F O Ú N I C O : Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas
alterações, rec orrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de
Direito.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
(ART. 67, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A D É C I M A S E G U N D A : Fica designad a como fiscal deste contrato, a
servidora Leisa Aline Hulse , nomeada pelo Decreto nº 349/ 2017.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
(ART. 55, XIII, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A D É C I M A T E R C E I R A : Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante toda
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratante.

DO FORO
(ART. 55, § 2º, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A D É C I M A Q U A R T A : Fica eleito 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 direito público, aplicando -se lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos co ntratos e das disposições de direito privado .
E por estarem justos e acordados, firm am o presente contrato de serv iços
profissionais em 02 (duas) vias de igual teor , juntamente com as testemunhas
abaixo, para os fins de direito, submissos às regras estatuídas pela Lei nº
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8.666/93 e aos termos do ato que autorizou a contratação.

Nova Laranjeiras - Pr, xx de xxxx de 2018.

JOSE LINEU GOMES
CONTRATANTE

XXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_______________________________
Assinatura

______________________________
Assinatura

Nome: _______________ __________

Nome: ________________________

CPF/RG nº ______________________

CPF/RG nº_____________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018- PMNL

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial nº
03/2018- PMNL, devidamente preenchido, e, concordo(amos) com as condições do Edital.

EM:

/

/

.

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

CPF:____________________________
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