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2° RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 - SRP 
Processo Administrativo n.° 69/2014 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 

 
 

Abertura: Dia 31/10/2014, às 14:00 horas. 
Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia 31/10/2014. 
 
A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela Portaria 
nº 056/2011, do Senhor Prefeito Municipal, por motivos de correção de datas e anexos do 
referido edital republica e  torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE obtido através da aplicação do MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO (maior índice) sobre a tabela de preços do Sistema 
Audatex, pela natureza do procedimento de REGISTRO DE PREÇOS para contratação de 
empresa para fornecimento de peças de reposição para a manutenção dos veículos da 
frota Municipal,, em conformidade com as Leis N° 10.520/02, N° 8.666 de 21/06/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal Nº 3.555/00, Decreto Municipal nº 041/2009 do dia 
04/09/2009. 

 
No dia 31/10/2014, às 14:00 horas, na Câmara Municipal de Nova Santa 

Bárbara, sito Rua Antonio Rosa de Almeida n° 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, 
será feita a abertura do certame que será conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
sendo que as empresas participantes deverão apresentar envelopes fechados e 
indevassáveis até às 13:30 horas do dia 31/10/2014, contendo documentos e proposta 
assinada por seu representante legal, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova 
Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Bairro 
Centro, Nova Santa Bárbara - PR. 

 
A retirada deste edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

SANTA BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de 
Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara – Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, pelo email 
licitacao@nsb.pr.gov.br ou ainda pelo site www.nsb.pr.gov.br  

 
 Os esclarecimentos de dúvidas a respeito deste edital de Pregão Presencial 

deverão ser efetuados mediante solicitação por escrito, no Departamento de Licitações, sito à 
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara – Estado do Paraná, 
das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo 
email licitacao@nsb.pr.gov.br   

 
Não serão admitidas nesta licitação: empresas suspensas ou impedidas de licitar 

com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, as empresas que estiverem em 
regime de falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua forma de 
constituição). Somente poderão participar desta licitação, firmas nacionais, individualmente 
cadastradas ou não, com o ramo de atividade compatível com o objeto do presente edital, 
não sendo admitido consórcio.  
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1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação 
de empresa para fornecimento de peças automotivas, para a manutenção dos veículos 
da frota Municipal, conforme especificado no ANEXO I, que integra o presente Edital. 
1.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos 
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo até realizar 
licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade 
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 
8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 
2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
 
DOTAÇÕES 
Exercício da 
despesa 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 

2014 150 02.001.04.122.0030.02002 0 
2014 330 03.001.04.122.0070.02006 0 
2014 500 03.001.06.125.0090.02008 0 
2014 580 04.001.15.122.0100.02009 0 
2014 590 04.001.15.122.0100.02009 504 
2014 600 04.001.15.122.0100.02009 510 
2014 610 04.001.15.122.0100.02009 511 
2014 620 04.001.15.122.0100.02009 512 
2014 1240 04.003.20.601.0210.02015 0 
2014 1440 05.002.12.361.0240.02017 0 
2014 1450 05.002.12.361.0240.02017 103 
2014 1460 05.002.12.361.0240.02017 104 
2014 1470 05.002.12.361.0240.02017 107 
2014 1480 05.002.12.361.0240.02017 114 
2014 1490 05.002.12.361.0240.02017 117 
2014 1500 05.002.12.361.0240.02017 136 
2014 1780 05.003.12.361.0280.02020 102 
2014 2230 07.001.10.301.0340.02026 0 
2014 2240 07.001.10.301.0340.02026 303 
2014 2250 07.001.10.301.0340.02026 324 
2014 2260 07.001.10.301.0340.02026 325 
2014 2540 07.002.10.304.0390.02031 497 
2014 2630 08.001.08.244.0410.02033 0 
2014 3130 08.003.08.243.0450.02036 0 
 

3. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
3.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão presencial. 
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3.1.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
3.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

4. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

4.1. O envelope Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope Nº 02 – HABILITAÇÃO, 
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova 
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 – Centro, Nova Santa 
Bárbara – Estado do Paraná, até às 13:30, do dia 31/10/2014, contendo no anverso destes 
(respectivamente) os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 
ENDEREÇO COMPLETO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2014 – SRP 
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 
ENDEREÇO COMPLETO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2014 – SRP 

 
4.2. Não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, 
considerado este, aquele que apresentar os envelopes após o horário estabelecido para a 
entrega dos mesmos, comprovado por meio do protocolo da Prefeitura M. de Nova Santa 
Bárbara. 

5. DO CREDENCIAMENTO 
5.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos 
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
5.1.1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado 
por meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE 
CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o 
modelo do ANEXO Vlll. 
5.1.1.1. Na hipótese do item 5.1 ou 5.1.1, o representante deverá apresentar contrato social 
original ou cópia autenticada da empresa representada. 
5.1.1.2. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não haverá 
necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de Habilitação. 
5.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a 
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que 
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de 
credenciamento. 
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
5.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão 
presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado. 
5.5. Serão desconsiderados os documentos de credenciamento inseridos nos envelopes de 
PROPOSTA e/ou HABILITAÇÃO. 
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5.6. Os licitantes deverão declarar que estão em situação regular perante as Fazendas 
Nacional, Estadual e Municipal, com a seguridade social (INSS e FGTS), bem como atendem 
às exigências do edital quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-
financeira, conforme o modelo do ANEXO lX. 
5.7. Declaração de Pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo do 
ANEXO lll. 
5.8. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará na imediata 
exclusão do respectivo credenciado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
5.9. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o 
que dispõe a Lei Complementar Federal 123/2006. 
5.9.1. Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar 
Federal de nº 123/2006, deverá apresentar na sessão de licitação Certidão Simplificada da 
Junta Comercial conforme a Instrução Normativa de nº 103/2007 do Departamento Nacional 
de Registro do Comércio, além de firmar declaração conforme modelo a ser fornecido pela 
Prefeitura, comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte. (modelo 
declaração ANEXO lV. 
5.10. Não será permitida a participação da empresa no certame licitatório no caso de 
não existir representante credenciado pela mesma, presente no dia e hora designado 
para a Sessão Pública do Pregão Presencial. 
 

6. DA PROPOSTA 
6.1. No envelope lacrado Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS - deverá conter a proposta, 
emitida em 01 (uma) via, datilografada ou impressa, datada e assinada, rubricada em todas 
as suas folhas, elaborada em papel timbrado da empresa, além dos seguintes elementos 
necessários à sua elaboração: 
 

• Identificação (razão social), endereço e Nº do CNPJ da proponente; 
• Descrição dos materiais cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo I) e 

marca/modelo;  
• Deverá ser informado o valor original do lote SEM DESCONTO, pois, o desconto será 

informado percentualmente (%) no documento Proposta de Desconto Percentual 
(Anexo ll), não podendo o valor unitário do lote da proposta ultrapassar o valor 
máximo do lote, estipulado para este edital; 

• Prazo de validade da proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega 
dos envelopes e de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de 
Preço; 

• Prazo de entrega de no máximo 01 (um) dia da Requisição – observado o disposto no 
item 14. 
 

6.2. A Proposta de Desconto Percentual (Anexo ll), deverá ser impressa e digitalizada ou 
datilografada, sem rasuras e entrelinhas, contendo o percentual de desconto ofertado 
sobre a Tabela de Preços do Sistema AUDATEX (sitio eletrônico) para as Peças de 
Reposição Originais e Peças de Reposição e obrigatoriamente entregue dentro do 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA, com prazo de validade idêntico ao constante na letra “d” do 
item 6.1. Para efeito de disputa, a proposta e os lances ofertados deverão ser através do 
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maior “índice” de desconto, após verificado que a proposta atende a todos os requisitos do 
Edital. 
 
6.3. A licitante ofertará a sua proposta, o pregoeiro e equipe de apoio a julgará e a 
classificará, considerando a seguinte fórmula, sendo então considerado para disputa a 
maior oferta de desconto (“índice”) ofertada para o lote.  
 
Índice = (% PO X 50) + (% PR X 50)  
                                      100 

 

 
% PO=Desconto de Peças Originais ofertados pela empresa  
% PR=Desconto de Peças de Reposição ofertadas pela empresa 
 

6.4. O percentual de desconto aplicado às Peças de Reposição deverá ser no mínimo 
40% (quarenta por cento) sobre a tabela de preços do Sistema Audatex. 
 
6.4.1. O percentual de desconto aplicado às Peças Originais deverá ser no mínimo 30% 
(trinta por cento) sobre a tabela de preços do Sistema Audatex. 
 
6.4.2. Entende-se por Peças de Reposição aquelas idênticas ou similares fabricadas por 
mais de um fornecedor de autopeças, de primeira linha. 
 
6.5. A falta de data e/ou rubrica das propostas somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA” e com 
poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência. 
 
6.6. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles 
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO. 
 
6.7. Se os prazos de validade, entrega e/ou pagamento não forem informados na proposta, 
prevalecerá o que está no edital; 
 
6.8. Os percentuais de descontos ofertados sobre a Tabela de Preços do Sistema 
AUDATEX, conforme (Anexo ll), deverão estar expressos com no máximo 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula, e deverão levar em consideração todos os custos diretos e indiretos, 
como imposto, taxas, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros. 
 

7. QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS 
7.1. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. A marca, o 
número do lote, a data de fabricação e a validade, conforme o caso, deverão estar impressos 
na embalagem dos produtos.  
 
7.2. Conforme o caso, o produto deve ser entregue embalado, e em perfeito estado, sem 
sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo.  
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7.3. O Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão solicitar ao proponente as informações 
adicionais necessárias sobre o produto, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras 
e outras.  
 
7.4. O prazo de garantia dos produtos deve ser no mínimo de 06 (seis) meses, a contar 
da data efetiva da entrega.  
 
7.5. Não serão aceitos produtos em desconformidade ou com defeitos, sendo passível 
de rescisão contratual, conforme as circunstâncias apuradas pela administração. 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
8.1. No envelope lacrado Nº 2 – HABILITAÇÃO – deverá conter os documentos relacionados 
para habilitação (item 9), originais ou por qualquer processo de cópia, autenticada por 
cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão da imprensa 
oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.  
8.1.1. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser 
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação 
da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor. 
8.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do 
licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo. 
8.2.1. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz. 
8.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecimento for à filial, todos os documentos deverão 
estar em nome desta. 
8.3. Prazo de validade dos documentos: 
8.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura 
da sessão pública deste pregão presencial. 
8.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos 
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão. 
 

9. DA HABILITAÇÃO: 
9.1. REGULARIDADE FISCAL: 
9.1.1. Prova de regularidade: 
a) Com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União); 
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão 
da Secretaria da Fazenda Estadual); 
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por 
órgão da Secretaria da Fazenda Municipal); 
d) Com a Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS. 
e) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF. 
f) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
9.1.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou 
regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias dos 
entes ou órgãos indicados. 
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9.2. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (LEI 12.440/2011). 
9.2.1 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (NR). 
 
9.3. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF 
9.3.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V 
do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO V. - (Declaração de Trabalho do Menor). 
 
9.4. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
9.4.1 Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou 
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 
Vl. 
 
9.5. DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
9.5.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida 
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no 
ANEXO Vll . 
 
9.6. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
9.6.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do 
proponente, com validade de, no máximo, 60 (sessenta) dias contados da data da sua 
emissão. 
 
9.7. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.7.1. 01 (um) atestado firmado por um órgão público, ou 02 (dois) atestados firmados por 
empresas privadas, comprovando a venda de bens iguais ou similares ao objeto desta 
licitação, bem como a boa aplicação dos itens cotados. 
 
A não apresentação de quaisquer documentos descritos nos item anterior e nos seus 
subitens implicará na inabilitação do licitante. 

 
10. LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em ato 
público, no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital.  
 
10.2. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e os membros da Equipe de 
Apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais 
apresentadas pelos licitantes e verificarão suas conformidades com os requisitos 
estabelecidos no edital, desclassificando-se as tecnicamente incompatíveis.  
 
10.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 
omissas ou que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
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10.4. Para o julgamento do lote, todos os itens a ele referentes deverão ser 
obrigatoriamente cotados. A falta de cotação de um ou mais itens excluirá o 
proponente da fase de lances do respectivo lote.  
 
10.5. Para efeito de disputa, a proposta e os lances ofertados deverão ser através do MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO (maior índice) e após verificado que a proposta atende a 
todos os requisitos do Edital. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais 
Licitantes apresentaram propostas para o objeto da presente licitação e os respectivos 
percentuais (índices) ofertados.  
 
10.6. Caso não seja verificado no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 
10.5, serão classificadas as melhores propostas (maior oferta de desconto – maior índice), 
até o máximo de 03 (três). 
 
10.7. Em seguida, iniciar-se-á a etapa de apresentação de lances verbais, pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em percentuais (índices) 
distintos e crescentes.  
 
10.8. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de menor 
desconto (menor índice) e os demais, em ordem crescente de percentuais.  
 
10.9. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco) por cento superiores à licitante melhor 
classificado no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência 
pela ordem de classificação, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, para oferecer proposta.  
 
10.9.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 
da fase de lances (entenda-se por maior percentual de desconto) não tiver sido apresentada 
pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
10.10. Não sendo exercido o direito de preferência com a apresentação de proposta com 
maior desconto pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no 
prazo de até 05 (cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação do 
pregoeiro, ocorrerá à preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem 
classificada, ou revogação do certame.  
 
10.11. O instituto de preferência da contratação no exame das propostas previstas no 
presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada 
por microempresa e empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores 
(percentuais) no intervalo estabelecido no item 10.8. será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta.  
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10.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
percentual de desconto apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
 
10.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a aceitabilidade entre a proposta 
escrita de maior percentual de desconto (maior índice) para a contratação.  
10.14. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e maior percentual de 
desconto.  
 
10.15. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em 
conta o critério de MENOR PREÇO POR LOTE obtido através da aplicação do MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO (maior índice) sobre a tabela de preços do Sistema 
Audatex.  
 
10.16. Caso a proposta de Maior Percentual de Desconto seja desclassificada, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta válida.  
 
10.17. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas escritas, para fins de 
ordenação dos lances, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2º, do art. 45, da Lei n.º 
8.666/93, com as modificações decorrentes da Emenda Constitucional n.º 06 de 15.8.95.  
 
10.18. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos.  
 
10.19. Nas situações previstas nos itens 10.12 e 10.13, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o licitante para que seja obtido o MENOR PREÇO POR LOTE obtido 
através da aplicação do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (maior índice) sobre a 
tabela de preços do Sistema Audatex.  
 
10.20. Serão registradas as propostas válidas dos proponentes classificados Por Lote, na 
ordem de sua classificação. 
 
10.21. Sendo aceitável a proposta de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (maior 
índice) sobre a tabela de preços do Sistema Audatex, o Pregoeiro procederá à abertura 
do envelope contendo os documentos de “HABILITAÇÃO” do licitante que apresentou a 
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no 
item 8 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e item 9 – DA 
HABILITAÇÃO, deste Edital. 
 
10.22. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação 
regular, conforme estabelecido no item 8 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO e item 9 – DA HABILITAÇÃO, deste Edital. 
 
10.23. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes Nº 2 – HABILITAÇÃO apresentados 
pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após inutilizará os mesmos. 
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10.24. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo 
Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes. 
 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO POR 
LOTE obtido através da aplicação do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (maior 
índice) sobre a tabela de preços do Sistema Audatex, desde que atendidas às exigências 
de habilitação e especificações constantes deste Edital. 
11.2. O objeto deste PREGÃO PRESENCIAL será adjudicado ao licitante cuja proposta for 
considerada vencedora. 
11.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto 
à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e 
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal. 
11.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, 
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os 
procedimentos de adjudicação e homologação. 
 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 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 aos autos. 
12.2. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos 
termos do inciso XVIII, do art. 4° da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, devendo ser dirigidos 
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da 
Prefeitura, em horário comercial. 
12.3. Os recursos serão recebidos pela Comissão de Pregão, o qual poderá reconsiderar ou 
não sua decisão em 24 (vinte e quatro) horas e encaminhá-los devidamente informados à 
autoridade competente, para apreciação e decisão, no mesmo prazo. 
12.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
12.4. Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de 
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação. 

 
13. DO REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade 
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes 
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO X) pela Prefeitura e pelos 
classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de 
Preços a terceiros. 
 
13.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter participado 
do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta final, como ato 
concreto, tendo em vista a realização de PREGÃO PRESENCIAL. Em caso de não 
atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar 
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os demais licitantes na ordem de classificação, desde que atenda as mesmas condições 
da primeira colocada, sendo o fornecimento dos materiais nas condições previstas neste 
edital e seus anexos. 
 
13.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de 
Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida 
pela Prefeitura. 
 
13.4. O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com as necessidades das secretarias da 
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, de forma parcelada, sendo que o município 
não se obriga a adquirir a quantidade total. 
 
13.5. 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 praticados no mercado. 
 
13.6. Os preços poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de 
produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, 
reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses 
previstas na Lei no 8.666/93.  
 
13.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente 
licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes 
para mais ou para menos, conforme o caso.  
 
13.8. Os preços registrados são irreajustáveis pelo período de vigência da Ata de Registro de 
Preço, sendo esses trimestralmente confrontados com os praticados no mercado para 
verificação de possível variação que possa ser alcançada pela imprevisão, causando 
variação positiva e negativa anormal, podendo a Administração valer-se de outros meios para 
aquisições, observado o disposto no artigo 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, 
com a garantia de direito de preferência do Detentor da Ata. 
 

14. DA VIGÊNCIA 
14.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar 
da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara. 
 

15. ENTREGA 
15.1. Os produtos deverão ser entregues:  
a) imediatamente quando disponível em seu estoque;  
b) até 01 (um) dia útil, se não existir em estoque, mas se existir no mercado da região 
metropolitana de Londrina-PR;  
c) até 03 (três) dias úteis, se houver necessidade de recorrer a outros mercados, 
devidamente comprovada através de uma Declaração por escrito, com uma cópia anexada 
da nota fiscal que se deu a aquisição; 
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d) até 05 (cinco) dias úteis, se houver necessidade de recorrer à montadora, devidamente 
comprovada através de uma Declaração por escrito, com uma cópia anexada da nota fiscal 
que se deu a aquisição;  
e) O Prazo de entrega será contado a partir do recebimento da solicitação de fornecimento, 
emitida pelo setor de compras, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo 
justificado, por escrito, e aceito pela Administração.  
 
15.2. Local de entrega: Secretaria de Serviços Públicos Externos (Pátio), localizado na 
Rua Interventor Manuel Ribas, Centro – Nova Santa Bárbara - PR, de segunda a sexta-
feira, das 08h ás 11h30m e das 13h ás 17h.  
 
15.3. A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o 
proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes 
referentes ao objeto cotado.  
 
15.4. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o 
fornecimento efetuado, serão aplicados à Contratada sanções previstas neste edital e na 
legislação vigente.  
 
15.5. A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito 
do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei nº 8.666/93. 15.7.  
 
15.6. A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo 
somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, 
conforme necessidades do Município de Nova Santa Bárbara, sendo que este não estará 
obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do 
ANEXO I. 
 

16. RECEBIMENTO 
16.1. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados 
pela Administração Municipal para compor Comissão de Recebimento da Prefeitura do 
Município de Nova Santa Bárbara.  
 
16.2. Os produtos que apresentarem desconformidade com as especificações do edital serão 
rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais 
itens deste edital.  
 
16.3. Na entrega será verificado o estado de conservação do material, sendo rejeitados os 
que apresentarem defeitos, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem 
prejuízo aos demais itens deste edital.  
 
16.4. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier 
a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo certo que o ato do recebimento 
não importará na aceitação.  
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16.5. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 
 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
17.1. A Adjudicatária obrigar-se-á a: 
17.1.1. Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas 
no Termo de Referência – ANEXO I, bem como no prazo estabelecido e quantitativo 
solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada; 
17.1.2. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda 
a vigência da Ata de Registro de Preços; 
17.1.3. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição 
que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, validades, montagem ou ainda que 
estejam em desacordo com as especificações deste edital; 
17.1.4. Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, 
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da 
aquisição do objeto; 
17.1.5. Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou 
substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou 
reparos sem ônus para a Prefeitura, no prazo máximo de 3 (três) dias após a comunicação, 
desde que os danos causados não sejam de responsabilidade da Prefeitura; 
 

18. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração 
Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
- pela Prefeitura, quando caracterizado o interesse público. 
 
18.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:  
A pedido quando: 
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. 
 
18.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas no item 22, caso não aceitas as razões do pedido. 
- por iniciativa da Prefeitura, quando: 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
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- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes 
desta Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 
 
18.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
aos autos que deram origem ao registro de preços. 
 

19. DO CONTRATO 
19.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no 
parágrafo 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los 
os seguintes instrumentos: 
a) este Edital com seus anexos; 
b) as Propostas de Preços; 
c) as Notas de Empenho e; 
d) a Ata de Registro de Preços. 
19.2. Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da 
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis previstas neste edital. 
 

20. DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS 
20.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:  
20.1.1. Fornecer material e ou produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta 
de preços, a partir de emitido o empenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado; 
20.1.2. Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as 
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, 
obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais 
entregues; 
20.1.3. Efetuar a troca imediata do material e ou produto entregue, objeto desta licitação, que 
estiver fora das especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente. 
20.2. O licitante vencedor ficará obrigado a: 
20.2.1. Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes deste edital; 
20.2.2. Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do 
objeto contratado; 
20.2.3. Não veicular publicidade acerca do objeto deste Pregão Presencial, salvo se houver 
prévia autorização da Administração da Prefeitura. 

 
21. DO PAGAMENTO 

21.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão e apresentação 
da nota fiscal, contados a partir da entrega do objeto licitado, desde que o mesmo esteja de 
acordo com o solicitado pelo Setor Requisitante, e acompanhado da respectiva nota fiscal, 
constando: Modalidade e o Número deste edital, Número da Nota de Empenho e Dados 
Bancários, discriminativas dos materiais que foram entregues, indicando as quantidades, 
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valores unitários e totais, com o Desconto Ofertado para cada tipo de peça (Peças de 
Reposição ou Peças Originais). As peças deverão vir com o Código da Fabricante e 
Valor da Tabela AUDATEX, e o desconto percentual preenchido separadamente, logo 
abaixo dos nomes dos itens. Deverá a nota fiscal ser emitida separadamente para Peças de 
Reposição e para Peças de Reposição Originais, devido os percentuais de desconto 
serem diferentes. 
21.2. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, 
indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou 
nos termos deste Pregão Presencial. 
21.3. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a 
correção monetária. 
21.4. O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do 
INSS, Certidão Negativa de FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de 
cópia autenticada ou via internet. 
 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
22.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não 
mantiverem a proposta, forem os 1.º colocados de cada item e não assinarem a Ata de 
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a 
critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos 
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator: 
I – Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória; 
II – Cancelamento do registro na Ata; 
III – Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 
IV – Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses 
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
V – Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a 
penalidade. 
VI – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
22.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo 
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato. 
22.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso 
fortuito ou motivo de força maior. 
22.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no 
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou 
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, 
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa 
do 1.º colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços; 
III – Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em 
atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da 
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contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela 
detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 
IV – Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração 
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos. 
22.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o 
contraditório e ampla defesa. 
22.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação 
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 
 

23. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
23.1. Caberá ao Órgão Gerenciador: 
23.1.1. - quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às 
dependências da Prefeitura, para a entrega do Objeto referente ao Pregão Presencial; 
23.1.2. - prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos Objetos, que venham a 
ser solicitados pelo Detentor da Ata; 
23.1.3. - aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais 
e ou produtos, apresentado pela licitante vencedora; 
23.1.4. - rejeitar os Objetos, entregue equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pela Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato 
Convocatório, em particular, de seu ANEXO I. 
23.1.5. - solicitar que sejam substituídos os objetos, que não atender às especificações 
constantes no ANEXO I. 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou 
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial. 
24.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste 
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com 
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto. 
24.3. É obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos 
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 
24.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
24.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente 
normal na Administração da Municipal. 
24.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os 
licitantes farão constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, bem 
como o nome da pessoa indicada para contatos. 
24.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93. 
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25. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL: 
 

25.1. ANEXO I – Termo de Referência; 
25.2. ANEXO ll – Modelo de Proposta de Percentual de Desconto; 
25.3. ANEXO lll – Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação); 
25.4. ANEXO lV – Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
25.5. ANEXO V – Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao 
Trabalho do Menor; 
25.6. ANEXO Vl – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
25.7. ANEXO Vll – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; 
25.8. ANEXO Vlll – Modelo de Credenciamento. 
25.9. ANEXO lX – Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal e Demais Obrigações 
Habilitatórias; 
25.10. ANEXO X – Modelo de Ata de Registro de Preços. 
 
 
26. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra – Pr., com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta 
licitação. 

Nova Santa Bárbara, 17 de outubro de 2014. 
 
 
 

Zacarias de Abreu Gonçalves 
Pregoeiro 

Portaria n° 056/2011 
 
 
 

Antônio Carlos Bignardi 

Secretário de Administração  

 
 
 

João Antonio Bortotti 
Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego 

 
 
 
 

Simoni Aparecida Braz de Lima 
Secretária de Educação, Esporte e Cultura 
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Marta Luciane Silvestre Rezende 

Secretário Municipal de Saúde 
 
 
 

Fernanda Baldini Rainieri 
Secretária de Assistência Social 

 
 
 

Walter Costa 
Mecânico 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Pregão Presencial N° 50/2014 – SRP 
 

1. Do Objeto e Valor Máximo 
 

1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de 
empresa para fornecimento de peças automotivas, para a manutenção dos veículos da frota 
Municipal. 
1.2 O valor máximo global é de - R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 
 

 Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas para a 
manutenção dos veículos da frota Municipal 

 
LOTE 1 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 

 
Item Veículo  Marca Modelo Ano Departamento Valor 

estimado de 
Peças 

01 Pá Carregadeira Case W20E 1996 SSPE 20.000,00 
02 Moto Niveladora Caterpillar 12E 1972 SSPE 20.000,00 
03 Pá Carregadeira  Komatsu WA200 2012 SSPE 20.000,00 
04 Retroescavadeira JCB 3C 2012 SSPE 15.000,00 

Valor estimado para o lote 1 – R$ 75.000,00 
 

LOTE 2 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CHEVROLET 
 

Ite Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 
estimado de 

Peças 
01 ATW 9738 Chevrolet Corsa LS 2011 SSPI 6.000,00 
02 ATY 9317 Chevrolet Corsa LS 2011 Saúde 6.000,00 
03 AFV 3684 Chevrolet Corsa LS 2012 Conselho 

Tutelar 4.000,00 
04 AKE 4146 Chevrolet Corsa 

Super 1.6 
2002 SSPI 

4.000,00 
05 AKE 9786 Chevrolet Corsa LS 2013 Assis. Social 4.000,00 
06 DTD 8123 Chevrolet Meriva Joy 2009 SSPE 5.000,00 

Valor estimado para o lote 2 – R$ 29.000,00 
 

LOTE 3 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IVECO 
 

Ite Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 
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estimado de 
Peças 

01 ARM 9155 Iveco Ônibus 
(Cityclass 
70C16) 

2009 Educação 

9.000,00 
02 AUL 3640 Iveco Ônibus 

(Cityclass 
70C16) 

2011 Educação 

9.000,00 
03 AXR 7123 Iveco Ônibus 

(Cityclass 
170C17) 

2013 Educação 

9.000,00 
Valor estimado para o lote 3 – R$ 27.000,00 

 
LOTE 4 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT 

 
Ite Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 

estimado de 
Peças 

02 AMT 7386 Fiat Ducato 2005 Saúde 5.000,00 
03 AMW 3518 Fiat Mille Fire 2006 Saúde 3.000,00 

04 AIB 2534 Fiat Fiorino 1998 SSPE 3.000,00 

05 AXN 5575 Fiat Siena 2013 SSPI 6.500,00 
06 JPL 5139 Fiat Palio Fire 2003 SSPE 3.000,00 

Valor estimado para o lote 4 – R$ 20.500,00 
 

LOTE 5 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VOLKSWAGEN 
 

Item Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 
estimado de 

Peças 
01 ABY 8515 Volkswagen Kombi 2001 Educação 5.000,00 
02 AQY 8836 Volkswagen Kombi Flex 2008 Educação 9.000,00 
04 AQE 1328 Volkswagen Kombi Flex 2008 Saúde 9.000,00 
05 ARR 5666 Volkswagen Kombi Flex 2009 CRAS 9.000,00 
06 ALP 3955 Volkswagen Parati 2004 SSPI 3.000,00 
07 AIA 1954 Volkswagen Parati 98/9 SSPI 

3.000,00 
09 ABI 8629 Volkswagen Gol Furgão 1991 SSPE 1.500,00 
10 AHR 1459 Volkswagen Gol 1.6 1998 SSPE 2.500,00 
11 AUL 3638 Volkswagen Ônibus 15-

190 
2011 Educação 

12.000,00 
12 AVI 4591 Volkswagen Kombi Flex 2012 Saúde 9.000,00 
13 AQR 8682 Volkswagen Gol 1.6 2008 SSPI 3.000,00 
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14 COC 8919 Volkswagen Gol 1998 SSPE 3.000,00 
Valor estimado para o lote 5 – R$ 69.000,00 

 
LOTE 6 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORD 

 
Item Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 

estimado de 
Peças 

01 AIM 2667 Ford Caminhão  
F 12.000 

1998 SSPE 
11.000,00 

02 ASO 6328 Ford Caminhão 
Cargo 1317 

E 

2010 SSPE 

11.000,00 
03 AVI 7427 Ford Caminhão 

Cargo 1319 
2012 SSPE 

10.000,00 
Valor estimado para o lote 6 – R$ 32.000,00 

 
LOTE 7 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMV 

 
Ite Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 

estimado de 
Peças 

01 ADC 1662 AMV Caminhão  
Puma 914 

1992 SSPE 
5.000,00 

Preço máximo do lote 7 – R$ 5.000,00 
 

 
LOTE 8 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS 

 
Item Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 

estimado de 
Peças 

03 ARR 9365 Honda Motocicleta 
 Titan 150 

2009 Saúde 
1.500,00 

Valor estimado para o lote 8 – R$ 1.500,00 
 

LOTE 09 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MERCEDES BENZ 
 

Item Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 
estimado de 

Peças 
01 ARO 3602 Mercedes 

Benz 
Ônibus 
(Masc 

Granmini O) 

2009 Educação 

8.000,00 
02 ACO 1174 Mercedes Caminhão 1969 SSPE 11.000,00 
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Benz 1113 
04 BXC 0013 Mercedes 

Benz 
Ônibus 

OF 1318 
93/94 Educação 

10.000,00 
Valor estimado para o lote 09 – R$ 29.000,00 

 
LOTE 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES MASSEY FERGUSON 

 
Ite Veículo  Marca Modelo Ano Departamento Valor 

estimado de 
Peças 

01 Trator Massey  
Ferguson 

MF 292 2000 SSPE 
10.000,00 

02 Trator Massey 
 Ferguson 

265 1998 Asso. do 
Pocinho 10.000,00 

Valor estimado para o lote 10 – R$ 20.000,00 
 

LOTE 11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT 
 

Item Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 
estimado de 

Peças 
01 ARW 6553 Renault Ambulância 

Master 
2009 Saúde 

18.000,00 
02 AYJ 1534 Renault Ambulância 

Master 
2014 Saúde 

18.000,00 
Valor estimado para o lote 11 – R$ 36.000,00 

 
LOTE 12 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA 

 
Item Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 

estimado de 
Peças 

01 AIA 9519 Toyota Bandeirante
s 

1987 SSPE 
5.000,00 

Valor estimado para o lote 12 – R$ 5.000,00 
 

LOTE 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR URSUS 
 

Ite Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 
estimado de 

Peças 
01 Trator  Ursus 6012 1997 SSPE 8.000,00 

Valor estimado para o lote 13 – R$ 8.000,00 
 

LOTE 14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALMET 
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Ite Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor 

estimado de 
Peças 

01 Trator Valmet 785 1997 700 Alqueires 8.000,00 
Valor estimado para o lote 14 – R$ 8.000,00 

 
 

Total R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais).  
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 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO ll 
 

MODELO DE PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL 
 

A (empresa).................................................... estabelecida na cidade de .......................à 
Rua................................................,nº...............,inscrita no CNPJ sob 
nº.......................................... 
 
1. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de 
peças automotivas, para a manutenção dos veículos da frota Municipal, conforme 
especificado abaixo: 
 

N° 
do 
lote 

Descrição da linha de peças  % de 
desconto 

peças 
originais 
sobre a 
Tabela 

AUDATEX 
 

% de 
desconto 
peças de 
reposição 

sobre a 
Tabela 

AUDATEX 
 

Valor 
estimado 
de Peças  
(por lote) 

1 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 
PESADAS   

  75.000,00 

2 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
CHEVROLET   

  29.000,00 

3 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
IVECO   

  27.000,00 

4 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
FIAT   

  20.500,00 

5 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
VOLKSWAGEN   

  69.000,00 

6 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
FORD   

  32.000,00 

7 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 
AMV   

  5.000,00 

8 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE 
MOTOCICLETAS   

  1.500,00 

9 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
MERCEDES BENZ   

  29.000,00 

10 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE TRATORES 
MASSEY FERGUSON   

  20.000,00 
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11 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 
RENAULT   

  36.000,00 

12 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 
TOYOTA   

  5.000,00 

13 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE TRATOR 
URSUS   

  8.000,00 

14 MATERIAL PARA 
MANUTENÇÃO DE TRATOR 
VALMET   

  8.000,00 

 
 
 2. Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e 
condições do edital relativas à licitação supra, bem como às disposições, Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02 e demais normas 
complementares e disposições deste instrumento, que disciplinam o certame e que 
integrarão o ajuste correspondente. 
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
4. Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa), preferencialmente no 
Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi. 

 
 

Nova Santa Bárbara, .....de............. de 2014. 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e identificação 

(representante legal/procurador da licitante) (Nome/RG/CPF/Cargo-Função) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
(Declaração a ser apresentada fora do envelope) 

 
ANEXO lll 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

Prezados Senhores: 

 

______________________________________, inscrito no CNPJ 
nº__________________por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 
.........................................................., portador da RG nº............................. e do CPF 
nº....................................., declara que “Atende Plenamente” aos requisitos de Habilitação, 
conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

 
Datado aos.........dias de........................de 2014 
 
 

Assinatura 
Empresa 
Representante Legal 
Cargo 
RG 
CPF 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
(Declaração a ser apresentada fora do envelope) 

 
ANEXO lV 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 50/2014 – PMNSB 

 
DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, que a Empresa...................................................................., CNPJ 
..................................., esta enquadrada na categoria.....................................(Pequeno Porte 
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
Local e data, ................... 
 

Assinatura 
Empresa 
Representante Legal 
Cargo 
RG 
CPF 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO (ART. 7º, INC. XXXIII DA CF) 
 

Prezados Senhores: 
 

A empresa _________________________ inscrita no CNPJ sob nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portado 
(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz. 

 
Nova Santa Bárbara, _____ de _________ de 2.014. 
 

Assinatura 
Empresa 
Representante Legal 
Cargo 
RG 
CPF 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO Vl 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 – PMNSB 
 
A (empresa).................................................... estabelecida na 
.........................................................................................................., nº ..............., inscrita no 
CNPJ sob nº ................................................., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de 
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial Nº 50/2014 - 
PMNSB, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
Local, data 
Assinatura 
Empresa 
Representante Legal 
Cargo 
RG 
CPF 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 
 

ANEXO Vll 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 – PMNSB 
 

A (empresa).................................................... estabelecida 
na.................................................................................................................................., nº 
..............., inscrita no CNPJ sob nº ..........................................................................., 
Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura 
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial Nº 050/2014, sob as 
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para 
a presente licitação. 

 
 

 
Local, data 
Assinatura 
Empresa 
Representante Legal 
Cargo 
RG 
CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA SANTA BÁRBARA 
                                                  ESTADO DO PARANÁ 

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, Centro, � 43. 3266.8100, � - 86.250-000  
Nova Santa Bárbara, Paraná - � - E-mail – licitacao@nsb.pr.gov.br – Site - www.nsb.pr.gov.br 

 

31

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
(Declaração a ser apresentada fora do envelope) 

 
ANEXO Vlll 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/_____ – PMNSB  

 
A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ n.º _______________, 
representada pelo (a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o (a) Sr.(a) ____ , 
______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 
_______________________, para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara 
em licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 050/2014 - PMNSB, para eventual 
contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas, para a manutenção dos 
veículos da frota Municipal, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os 
atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias. 

 
Local, data 
Assinatura 
Empresa 
Representante Legal 
Cargo 
RG 
CPF 

 
 
 
 

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento: 
a) Em caso de firma individual, o registro comercial; 
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor); 
c) Documento de Identificação; 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
(Declaração a ser apresentada fora do envelope) 

 
 

ANEXO lX 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2014 – PMNSB  
 

 
___________________________________________ (nome da empresa), com sede na 
_______________________________(endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________________________, licitante no certame acima destacado, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, DECLARA, por meio de seu representante 
legal infra-assinado, R.G. Nº _________________________, que se encontra em situação 
regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e 
INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital 
próprio. 

 
_____________, ____ de ___________ de 2014. 
 
 

Assinatura 
Empresa 
Representante Legal 
Cargo 
RG 
CPF 
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ANEXO X 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º _____/_____ – PMNSB 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 50/2014 – PMNSB 

 
O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt 
de Moraes, 222 – Centro, Nova Santa Bárbara – Paraná, CEP – 86250-000, representada 
neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ............................., inscrito no CPF sob. o 
nº .................., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N° 
10.520/02, N° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal Nº 3.555/00.  
Decreto Municipal nº 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2014 – PMNSB, homologada pelo Prefeito 
Municipal RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa para fornecimento de 
peças automotivas, para a manutenção dos veículos da frota Municipal, conforme 
especificado, oferecido pela empresa ....................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº. ..................., Inscrição Estadual nº. ...................., Inscrição Municipal nº. 
................, com endereço à ......................., neste ato representado por ........................., 
inscrito no CPF sob nº. ..................., RG n° ..........................., doravante denominado 
Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os 
quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo 
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue: 

 
                    CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual contratação de empresa para 
fornecimento de peças automotivas, para a manutenção dos veículos da frota Municipal, 
especificados no ANEXO I, que integra o Edital de Pregão Presencial N.° 50/2014 - PMNSB, 
independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens 
relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, 
podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em 
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do 
art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93, reafirmada no art. 7º, do Decreto nº 6.906/03. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS 

 
N° 
do 

Lote 

Descrição da linha de peças % de 
desconto 

peças 
ORIGINAIS 

sobre a 
Tabela 

AUDATEX 

% de 
desconto 
peças de 
reposição 

sobre a 
Tabela 

AUDATEX 

Valor 
estimado de 

Peças 
(por lote) 

01     
02     

 
CLAÚSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara. 
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CLAÚSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
 
DOTAÇÕES 
Exercício da 
despesa 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 

2014 150 02.001.04.122.0030.02002 0 
2014 330 03.001.04.122.0070.02006 0 
2014 500 03.001.06.125.0090.02008 0 
2014 580 04.001.15.122.0100.02009 0 
2014 590 04.001.15.122.0100.02009 504 
2014 600 04.001.15.122.0100.02009 510 
2014 610 04.001.15.122.0100.02009 511 
2014 620 04.001.15.122.0100.02009 512 
2014 1240 04.003.20.601.0210.02015 0 
2014 1440 05.002.12.361.0240.02017 0 
2014 1450 05.002.12.361.0240.02017 103 
2014 1460 05.002.12.361.0240.02017 104 
2014 1470 05.002.12.361.0240.02017 107 
2014 1480 05.002.12.361.0240.02017 114 
2014 1490 05.002.12.361.0240.02017 117 
2014 1500 05.002.12.361.0240.02017 136 
2014 1780 05.003.12.361.0280.02020 102 
2014 2230 07.001.10.301.0340.02026 0 
2014 2240 07.001.10.301.0340.02026 303 
2014 2250 07.001.10.301.0340.02026 324 
2014 2260 07.001.10.301.0340.02026 325 
2014 2540 07.002.10.304.0390.02031 497 
2014 2630 08.001.08.244.0410.02033 0 
2014 3130 08.003.08.243.0450.02036 0 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura do mesmo. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material referido 
na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo 
através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização 
de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma 
das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
- automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
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- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu 
registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa:  
A pedido, quando: 
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos 
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido. 
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora: 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes 
desta Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do 
cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as 
especificações descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e 
quantitativo solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela 
entrega inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) 
na data do seu efetivo pagamento. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto da aquisição que se verificarem defeitos resultantes da fabricação, montagem 
ou ainda que estejam em desacordo com as especificações deste Edital; Responder por todo 
o ônus referente à entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; 
Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou substituí-
lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou reparos sem 
ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 03 (três) dias após a comunicação, 
desde que os danos causados não sejam de responsabilidade do Órgão Gerenciador; Sendo 
necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do 
Órgão Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos 
correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o deslocamento de seus técnicos até a 
Prefeitura. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Caberá a Prefeitura: 
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- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às 
dependências da Prefeitura, para a entrega dos materiais referente ao Pregão Presencial; 
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser 
solicitado pelo Detentor da Ata; 
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais, 
apresentado pela licitante vencedora; 
- rejeitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato 
Convocatório, em particular, de seu ANEXO I. 
- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificações constantes 
no ANEXO I. 

 
CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 
 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 
caso, pelo Órgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação 
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE ENTREGA 
Os produtos deverão ser entregues:  
a) imediatamente quando disponível em seu estoque;  
b) até 01 (um) dia útil, se não existir em estoque, mas se existir no mercado da região 
metropolitana de Londrina-PR;  
c) até 03 (três) dias úteis, se houver necessidade de recorrer a outros mercados, 
devidamente comprovada através de uma Declaração por escrito, com uma cópia anexada 
da nota fiscal que se deu a aquisição; 
d) até 05 (cinco) dias úteis, se houver necessidade de recorrer à montadora, devidamente 
comprovada através de uma Declaração por escrito, com uma cópia anexada da nota fiscal 
que se deu a aquisição;  
e) O Prazo de entrega será contado a partir do recebimento da solicitação de fornecimento, 
emitida pelo setor de compras, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo 
justificado, por escrito, e aceito pela Administração.  
 
- A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o 
proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes 
referentes ao objeto cotado.  
 
- A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do 
licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93. 15.7. A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á sob a forma 
parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos 
efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Nova Santa Bárbara, sendo 
que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens 
constantes do ANEXO I. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA 
Os produtos deverão ser entregues na Secretaria de Serviços Públicos Externos (Pátio), à 
Rua Interventor Manuel Ribas, Centro – Nova Santa Bárbara - PR, de segunda a sexta-feira, 
das 08h ás 11h30m e das 13h ás 17h, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com 
seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Órgão 
Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO 
Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela 
Administração Municipal para compor Comissão de Recebimento da Prefeitura do Município 
de Nova Santa Bárbara. Os produtos que apresentarem desconformidade com as 
especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los 
imediatamente. Na entrega será verificado o estado de conservação do material, sendo 
rejeitados os que apresentarem defeitos, obrigando o fornecedor a substituí-los 
imediatamente. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a 
mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo certo que o 
ato do recebimento não importará na aceitação.  Independentemente da aceitação, o 
adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar 
defeito. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão 
somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva 
condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos materiais, relatórios ou 
outros documentos que se fizer necessário. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão e apresentação da 
nota fiscal, contados a partir da entrega do objeto licitado, desde que o mesmo esteja de 
acordo com o solicitado pelo Setor Requisitante, e acompanhado da respectiva nota fiscal, 
constando: Modalidade e o Número deste edital, Número da Nota de Empenho e Dados 
Bancários, discriminativas dos materiais que foram entregues, indicando as quantidades, 
valores unitários e totais, com o Desconto Ofertado para cada tipo de peça (Peças de 
Reposição ou Peças de Reposição Originais). As peças deverão vir com o Código da 
Fabricante e Valor da Tabela AUDATEX, e o desconto percentual preenchido 
separadamente, logo abaixo dos nomes dos itens. Deverá a nota fiscal ser emitida 
separadamente para Peças de Reposição e para Peças de Reposição Originais, devido 
os percentuais de desconto serem diferentes. A Prefeitura poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc, devidas 
pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos deste Pregão Presencial. Nenhum 
pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção 
monetária. O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa 
do INSS, Certidão Negativa de FGTS, atualizadas, podendo ser permitida apresentação de 
cópia autenticada ou via internet. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS 

O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências: 
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços; 
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- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais 
recondicionados, remanufaturados ou recarregados; 
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações 
constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao 
Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues; 
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ata, que estiver fora das 
especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente. 
O Detentor da Ata ficará obrigado a: 
Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata; 
Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto 
contratado. 
Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da 
Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. 
Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO 

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no 
parágrafo 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los 
os seguintes instrumentos: 
a) este Edital com seus anexos; 
b) as Propostas de Preços; 
c) as Notas de Empenho e; 
d) a Ata de Registro de Preços. 
Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de 
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis previstas neste edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas 
para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no 
artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n° 041/2009, ao 
critério da Administração. 
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 
proposta, forem os 1.º colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, 
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 
poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as 
seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da 
reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa 
Bárbara pelo infrator:  

• Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória; 
• Cancelamento do registro na Ata; 
• Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 
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• Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será aplicada 
nas hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

• Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade; 

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A 
aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo 
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato. 

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso 
fortuito ou motivo de força maior. 
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento 
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade 
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou 
cumulativamente, nas seguintes sanções: 

• Advertência; 
• Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de 

recusa do 1.º colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços; 
• Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em 

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da 
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não 
realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

• Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à 
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos; 

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o 
contraditório e ampla defesa. 
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à 
detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança 
judicialmente. 
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas 
administrativas ou penais, previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações. 
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos: 
a) greves; 
b) epidemias; 
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água; 
d) enchentes; 
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso 
às mesmas; 
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais; 
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado; 
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados 
diretamente pelo Município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 50/2014 e as propostas das empresas 
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos 
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis nº 
10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado 
desta licitação não implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento 
da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
fornecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo 
de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra – Pr., com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta 
licitação. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, 
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata. 

 
Nova Santa Bárbara, .....de ....... de 2014. 

       
 
 
 

 
Claudemir Valério  

Prefeito Municipal - Autoridade Competente  

RG n° 4.039.382-0 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Empresa: 

CNPJ: 
Representante Legal: 

Detentora da Ata 
 

 


