EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 007/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2016
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/08/2016
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 10h00
LOCAL: Câmara Municipal de Vereadores de Francisco
Beltrão – Paraná
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
A Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CNPJ nº
78.686.557/0001-15, sita à Rua Tenente Camargo nº 2173 - Centro - Paraná, publica que está
aberta licitação na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, regido pela Lei n.º
10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, bem como as normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação e
considerando o Decreto Federal nº 8250/2014 de 23 de maio de 2014 e Leis Complementares nº
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014, a ser executado pela
Comissão designada pela Portaria nº 004/2015, de 17 de novembro de 2015.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos,
que dele fazem parte integrante.
O PREGÃO será realizado dia 04 (quatro) de agosto de 2016, com início às 10h00 (dez
horas), no prédio da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Tenente Camargo, 2173, centro, na
cidade de Francisco Beltrão - PR, CEP 85601-610, quando deverão ser apresentados, no início, O(S)
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO, e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da equipe de apoio designados
nos autos do processo em epígrafe.

TIPO: Menor Preço.
CRITÉRIO de julgamento das Propostas: Menor preço por LOTE.
1. DO OBJETO
1.1.

O Objeto desta licitação é a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis,
material de higiene, limpeza e utensílios objetivando a manutenção das atividades da Câmara
Municipal de Francisco Beltrão.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do certame os interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao
objeto da contratação e que preencherem as condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.
2.2. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e
empresas de pequeno porte, aplicando-se os dispositivos legais previstos na sessão I
do capítulo V (acesso aos mercados) da Lei Complementar 123/2006 e alterações da
Lei Complementar 147/2014.
2.3.

É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresas estrangeiras que não funcionem no País;
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c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
d) empresa que estiver sob concurso de credores, dissolução, liquidação, processo de falência
ou recuperação judicial;
e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública,
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com suspensão do
direito de licitar e contratar com o Poder Legislativo;
f) que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da
Administração, perante o INSS e FGTS;
g) mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente
ligado ao governo municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou
trabalhista; ou ainda, parentesco em linha reta ou colateral, e ainda por afinidade, até o 3º grau
com servidores do Poder Legislativo de Francisco Beltrão, efetivos ou ocupantes de cargo de
provimento em comissão;
h) tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos,
efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme observância ao disposto do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (anexo
IV);
i) representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante;
j) entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
2.4.

Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades
de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados
sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.

2.5.

Visando a comunicação entre a Câmara Municipal e as empresas interessadas na licitação, no
tocante à eventuais alterações do edital, solicitamos preencher o protocolo de retirada do Edital
(anexo IX) e remetê-lo a Divisão de Licitações.

3.

CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL

3.1.

O EDITAL poderá ser retirado ou consultado por qualquer interessado, no site
www.cmfb.pr.gov.br “Serviços-Licitações” ou na sede do Legislativo sita à Rua Tenente
Camargo, n° 2173, Centro, durante o expediente normal do órgão licitante, das 8h00 às 11h30 e
das 13h30 às 17h30, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos
envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”.

3.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer até o segundo
(2º) dia útil que anteceder a abertura da sessão pública, e para qualquer cidadão que não o fizer
até o quinto (5º) dia útil anterior à abertura.
3.1.2. A impugnação deverá ser formalizada por escrito, devendo ser protocolada junto ao Setor de
Protocolo da Câmara de Vereadores do Poder Legislativo de Francisco Beltrão (Rua Tenente
Camargo, n.º 2173, Centro, CEP 85601-610), no horário das 8h às 11h30 e das 13h30. às
17h30, e dirigida ao Pregoeiro, que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, responderá aos seus
termos.
3.1.3. A impugnação não impedirá o licitante de participar do processo licitatório.
3.1.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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3.1.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, através dos e-mails: licitacaofb@gmail.com ou gislainelise@hotmail.com, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, na forma prevista no
Preâmbulo.
3.1.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
3.1.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
3.1.8. Não será admitida a impugnação ao edital via fax ou por e-mail.
4.

DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos fora dos
envelopes:
4.1.1. Os representantes das empresas concorrentes deverão entregar ao Pregoeiro, antes da entrega
dos envelopes:
a) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
conforme inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02. (MODELO ANEXO II)
a.1) As empresas que não entregarem esta declaração não poderão entregar os
envelopes, recebendo-os de volta lacrados, se for o caso
a.2) As empresas que apresentarem a declaração, mas não apresentarem
documentação hábil para credenciarem os seus representantes legais, poderão entregar os
envelopes e participar com o seu preço original ofertado, mas estarão impedidos de participar
da etapa de lances
a.3) O responsável legal poderá assinar a declaração na própria sessão para firmar o
compromisso moral de honestidade e transparência na participação do certame
b) Será exigida Procuração Particular para Credenciamento com firma reconhecida (§2º do
art. 654 do Código Civil) ou Procuração Pública, em nome do representante legal, dando
poderes específicos para formular lance, negociar preço, assinar declarações, interpor e
desistir de recursos, assinar e praticar todos os demais atos pertinentes à licitação.
(ANEXO III).
c) Cópia autenticada do Ato Constitutivo da Empresa, que comprove a capacidade do
outorgante da Procuração Particular em constituir mandatários, dispensado se o instrumento
for Procuração Pública.
d) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO VI)
acompanhada da Certidão Simplificada da Junta Comercial, que conste o seu
enquadramento (Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte) para fins das prerrogativas
da Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, emitido com a antecedência máxima
de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação.
e) Apresentação de documento de identificação do representante com fé pública ou de cópia
autenticada da mesma.
f)

Cada representante somente poderá representar uma única licitante.
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g) Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original
para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
5.

DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser entregues, separadamente, em
02 (dois) envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE DE PROPOSTA
(envelope n°. 01)
PREGÃO Nº. 007/2016
DATA DE ABERTURA: 04/08/2016 – 10h00
NOME DO PROPONENTE:.......
CNPJ: ...............
ENDEREÇO: .....................
FONE/FAX: .......................

6.

ENVELOPE
DE
DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO
(envelope n°. 02)
PREGÃO Nº. 007/2016
DATA DE ABERTURA: 04/08/2016 – 10h00
NOME DO PROPONENTE:.......
CNPJ: ...............
ENDEREÇO: .....................
FONE/FAX: .......................

DE

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

6.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) preço unitário por item e por lote do objeto licitado, com até 02 (duas) casas decimais, valor
total e valor global, expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo
estabelecido no Anexo I;
b) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado aceito este prazo;
c) Marca;
d) dados do fornecedor/empresa, conforme os campos solicitados;
e) dados do Representante Legal da empresa ou Procurador, conforme os campos solicitados; (e
assinatura na forma impressa).
6.3. Não será admitida cotação que não contemple todas as quantidades de cada lote.
6.2.1. Considerações para elaboração da proposta:
Nota 1: Nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras despesas,
tributos de qualquer natureza, embalagem, transporte, etc.
Nota 2: As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto 2014, deverão declarar a sua condição de ME ou EPP,
além de apresentar os documentos comprobatórios na fase específica para recebimento.
Nota 3: Os Itens foram distribuídos conforme artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014:

Exclusiva” – Lote/itens de contratação estão abertos para a participação EXCLUSIVA de
“Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP”, e que atuem no ramo de
atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei
Complementar n° 147/2014.
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Nota 04: Aplica-se a este Pregão o disposto no Art. 48 § 3o. Os benefícios
referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas LOCAL ou
REGIONALMENTE, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
NOTA 05: LOCAL: Município de Francisco Beltrão/PR. REGIONALMENTE:
Municípios do Sudoeste do Paraná Pertencentes a Associação dos Municípios do
Sudoeste do Paraná (AMSOP).
MUNICÍPIOS: Ampere, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu,
Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel
Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques,
Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis,
Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do
Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita,
Realeza, Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo
Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge D'Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e
Vitorino.
7.

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial ou requerimento de empresário, para empresa individual, ato constitutivo,
estatuto ou contrato social com a última alteração ou consolidado, em vigor, devidamente
registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações ou entidades
(associações, ONG’s, etc) acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus
administradores, caso não seja entregue por ocasião de credenciamento.
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive a regularidade
relativa à Seguridade Social (INSS);
c) Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Estadual da
sede da licitante;
d) Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Municipal
da sede da licitante;
e) Certificado de Regularidade do FGTS;
f) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 (CNDT).
7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data da
abertura da licitação;
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na
forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanço provisório, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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c) A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, de que trata o item acima,
será demonstrada pela obtenção do Índice de Solvência Geral (SG), maior ou igual a 1,0 (um
vírgula zero), resultante da aplicação da fórmula estabelecida abaixo:

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo

d) Serão aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis da
empresa Licitante, assim apresentados: publicados no Diário Oficial, ou, publicados em jornal
de grande circulação, ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante,
ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da
Licitante, na forma da Legislação em vigor, acompanhado obrigatoriamente dos Termos
de Abertura e de Fechamento;
e) As empresas Licitantes com menos de 01 (um) exercício financeiro de atividade, devem
cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último
Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

7.4. DECLARAÇÕES:
a) Declaração firmada pelo representante legal ou Procurador, de Inexistência de Fato
Impeditivo de contratar com a Administração, conforme modelo constante no Anexo IV deste
Edital.
Declaração firmada pelo representante legal ou Procurador, de que não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal (modelo no Anexo V deste Edital – Regularidade com o Ministério do Trabalho).
7.4.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso
a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação,
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os
estabelecimentos na forma e condições previsto neste item.
7.5.
7.5.1.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente,
ou cópia simples que poderá ser autenticada pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe de
Apoio no decorrer da sessão desde que o original esteja na posse do representante
credenciado, ou ainda por meio de publicação em órgão oficial expedidos via Internet.
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7.5.2.

8.

Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a
expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.

DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

8.1. No horário e local indicado no aviso de licitação, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta estará encerrado o credenciamento.
8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda às
especificações, prazos e condições fixadas neste Edital e que apresentem preço baseado
exclusivamente em proposta das demais licitantes.
8.3.1.

No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas
serão consideradas para apuração do valor da proposta.

8.3.2.

Será desclassificada proposta cujo lance final exceder o preço máximo estabelecido para
este processo licitatório.

8.4.

As propostas serão classificadas para a etapa de lances de acordo com os seguintes critérios:

a) Primeiramente, a proposta de menor percentual de desconto e as que lhe forem superior em
até 10% (dez por cento);
b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas com preços na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as que apresentarem os menores percentuais de desconto, até o
máximo de 03 (três). No caso de empate nos percentuais de desconto serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas para formularem
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
8.5.1.

A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem
dos lances.

8.6. A etapa de lances será encerrada quando os classificados nessa etapa declinarem da
formulação de lances.
8.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa dos lances, na ordem crescente de valores,
considerando-se, para as selecionadas, o último percentual de desconto ofertado.
8.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
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8.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
8.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço e declarada vencedora do lote, será aberto o
envelope de documentos de habilitação.
8.11. Eventuais falhas e dúvidas em relação à regularidade dos documentos de habilitação
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.12. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
8.13. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
declarada vencedora.
8.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora.
8.16. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
8.16.1. No caso de licitação tipo menor preço por lote o menor lance, (preço total de cada lote)
obtido na fase de lances verbais será declarado o vencedor.
8.16.2. Não será classificada proposta que não apresentar cotação para todos os itens de um mesmo
lote.
9.

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a preclusão do direito
de recurso; a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora; e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
9.3. As razões do recurso de que trata o subitem 9.1 deverão ser protocoladas junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão, encaminhadas ao Pregoeiro;
9.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente;
9.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e decidirá sobre a homologação do
procedimento;
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9.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
9.7. Não havendo recurso, após o seu resultado, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame à
licitante vencedora e encaminhará à autoridade superior o processo licitatório, juntando o
relatório para homologação.
10. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Homologada a licitação, será formalizada o Contrato, conforme Minuta – ANEXO VIII documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura
contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais
classificados que aceitar fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e
os quantitativos propostos.
10.2. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar o contrato, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a
Câmara Municipal de Francisco Beltrão registrará os demais licitantes, na ordem de
classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação.
10.3. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições do contrato, não
retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço registrado quando esse
se tornar superior aqueles praticados no mercado.

11. ENTREGA: PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.
11.1.

Local, prazos e forma de entrega conforme descritos no ANEXO I deste Edital.

11.2.

O prazo de vigência/execução do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da
assinatura.

11.3. O prazo de vigência poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 57, § 1º, da Lei nº
8.666/93.
11.4.

12.

Caso seja(m) omissa(s) a(s) licitante(s) convocada(s) para a entrega do objeto no prazo supra
estipulado, decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 14
deste Edital.
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

12.1.

A execução/fornecimento ocorrerá de acordo com o especificado no Anexo I deste Edital.

12.2.

A execução/fornecimento deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários
determinados pela Contratante e correrão por conta da Contratada todas as despesas
relativas a transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
execução/fornecimento do objeto da presente licitação.

12.3.

Por
ocasião
da
execução/fornecimento,
a
Contratada
deverá
colher
no
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral
(RG) do servidor da Contratante responsável pelo recebimento.

12.4.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

Rua Tenente Camargo, 2173 –CEP 85601-610
CNPJ 78.686.577/0001-15 / e-mail: licitacaofb@gmail.com – Telefone: (46) 3524-3953

Página 9

12.4.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na hipótese de
substituições, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
12.4.2.Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; na
hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado.
13.

DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1.

O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades fornecidas, em até 30 (trinta)
dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pela Secretaria solicitante,
acompanhada das CND’s Tributos Federais e à Dívida Ativa da União/INSS, FGTS e de
Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade.

13.2.

As notas fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na Nota de Empenho e/ou
contrato.

13.3.

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, após a data de sua apresentação
válida.

13.4.

Os valores das notas fiscais estarão sujeitos às retenções previdenciárias e tributárias na
forma da Lei.

13.5.

O pagamento se dará por depósito bancário, devendo para isto a contratada apor à nota fiscal
o número da conta corrente, da agência e do banco, sendo que estas estarão sujeitas as
retenções fiscais e previdenciárias na forma da lei.

13.6. O valor total máximo estimado desta licitação é de R$ 23.207,67 (vinte e três mil,
duzentos e sete reais e sessenta e sete centavos). do orçamento de 2016, que correrá
pela dotação orçamentária própria conforme segue:
Órgão/
Unidade
01.001

Funcional programática

Elemento de despesa

01.031.0001.02001

3.3.90.30.00.00 – Material Consumo

14. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Poder Legislativo de Francisco Beltrão, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal
nº 10.520/2002.
14.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas aqui
previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue:
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14.2.1.Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço global da contratação, no caso da
vencedora não cumprir os prazos dispostos no Contrato.
14.2.2.Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total ou parcial do item, por dia de
atraso e no caso da vencedora não cumprir os prazos dispostos nos subitens 12.4.1. e 12.4.2.
até o limite máximo de 10 (dez) dias corridos, quando poderá se dar por cancelada a
contratação ou suspensa a emissão de nova contratação para a penalizada. Aplica-se a mesma
multa no caso de não cumprimento das disposições contidas no Anexo I, podendo a contratação
ser cancelada na hipótese de reincidência.
14.2.3.À contratada que descumprir qualquer item, prazo e condições deste Edital poderá ser
aplicada a seguinte penalidade: advertência registrada e posteriormente abertura de processo
administrativo para aplicação das penalidades previstas.
15. DA GARANTIA CONTRATUAL (CAUÇÃO)
15.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1.

O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Poder Legislativo de
Francisco Beltrão através do endereço eletrônico http://amsop.dioems.com.br, e no Portal
de Transparência do Poder Legislativo através do endereço eletrônico http://cmfb.pr.gov.br/.

16.2.

A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução ou aumento daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão gerenciador
convocar as empresas registradas para negociar o novo valor.

16.3.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso, desde que devidamente comprovados
através de cálculos e da documentação pertinente, e após aprovação dos órgãos
interessados.

16.4.

A vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas quantidades previstas em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial, considerando-se os preços unitários.

16.5.

A vencedora é responsável pelos danos causados diretamente ao Poder Legislativo ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo resultante da contratação, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento do Poder Legislativo.

16.6.

São de responsabilidade da contratada todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da contratação e a sua inadimplência não transfere ao Poder
Legislativo a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente.

16.7.

A vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções.

16.8.

O Poder Legislativo, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará o cumprimento do
contrato.
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16.9.

O Poder Legislativo rejeitará, no todo ou em parte, os produtos ou serviços em desacordo
com o exigido neste Edital.

16.10.

O Poder Legislativo reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo
o serviço contratado, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já fornecidos,
considerando-se para tanto os preços unitários.

16.11.

A vencedora se obriga a manter, durante toda a vigência do Contrato e na contratação, se
houver, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.12.

Pode o presente Pregão ser revogado ou anulado sem que caiba ao licitante qualquer tipo de
indenização.

16.13.

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

16.14.

Integram o presente Edital:

a) ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO – TERMO DE REFERÊNCIA
b) ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
c) ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
d) ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
e) ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
f)

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

g) ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA
h) ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO
i)

ANEXO IX – PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL.

16.15.

Dúvidas a respeito deste Pregão poderão ser dirimidas das 08h30 às 11h30 ou das
13h30 às 17h30, no Departamento de Licitações, Rua Tenente Camargo, nº 2173,
Centro, Francisco Beltrão, Paraná, (46) 3524-3953.

Francisco Beltrão, 14 de julho de 2016.

ELENIR DE SOUZA MACIEL
PRESIDENTE
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ANEXO I
Descrição do Objeto da Licitação

1. O presente documento apresenta a especificação, quantidade, local e prazo para entrega,
condições de recebimento, e valor máximo estimado para os itens objeto do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2016.
2. O Objeto desta licitação é a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material
de higiene, limpeza e utensílios objetivando a manutenção das atividades da Câmara Municipal de
Francisco Beltrão, para fornecimento de forma parcelada conforme necessidade do Legislativo, durante
12 (doze) meses observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus
anexos.
3. A solicitação justifica-se pela necessidade de servir todo seu corpo funcional, bem como a
população no geral em casos de Sessões Públicas, cursos, reuniões e demais eventos que possam
ocorrer no recinto.
4. São os seguintes produtos e serviços licitados, com os respectivos valores máximos estimados:

LOTE 01
Item
Cód.

001
002
003

004
005

Nome / Especificação do produto/serviço

Qtdade
Estimada

Preço unit.
máx. R$

Preço total máx.
R$

UN

100

11,33

1.133,00

UN

20

3,10

62,00

UN

360

9,25

3.330,00

CX

150

3,04

456,00

UN

300

3,90

1.170,00

AÇÚCAR, tipo CRISTAL, branco de primeira qualidade
acondicionado em embalagem de 5KG
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO com sacarina sódica e
ciclamato de sódio. Embalagem de 100ml
CAFÉ torrado e moído, de primeira qualidade, empacotado
à vácuo puro, acondicionado em embalagem de 500g (tipo
tijolinho), classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no
máximo 15% de grão P.V.A (Pretos, verdes e ardidos),
isento de bebidas rio ou riozona, ponto de torra média,
moagem média/fina e informações na embalagem conforme
legislação em vigor. Duplamente embalado, sendo a
primeira embalagem com caixa protetora de papelão e a
segunda em embalagem à vácuo laminada. Torração
escura, sem glúten e sem gordura saturada, com selo de
pureza ABIC.
CHÁ MATE natural com 40g entregues em caixas com 25
saquinhos cada.
Leite UHT (longa vida) Integral – embalagem de 1L.
Total do Lote 001:

LOTE 02
Item
Cód.

Unidade

R$ 6.151,00 (Seis mil, cento e cinquenta e um reais).

Nome / Especificação do produto/serviço

Unidade

Qtdade
Estimada

Preço unit.
máx. R$

Preço total máx.
R$

UN

2

31,95

63,90

UN

2

40,45

80,90

UN

2

43,00

86,00

UN

2

63,45

126,90

UN

2

28,60

57,20

006

ASSADEIRA RETANGULAR em teflon para bolo, com
tamanho aproximado de 31,5cmX24cmX5cm
ASSADEIRA RETANGULAR em teflon para bolo, com
tamanho aproximado de 36,5cmX25cmX5,5cm
ASSADEIRA RETANGULAR em teflon para bolo, com
tamanho aproximado de 40,5cmX28,5cmX5,5cm
BANDEJA em inox formato retangular, com medidas
aproximadas de 26cmX36cm
BULE com capacidade de 1,8L em alumínio, linha
econômica
BULE com capacidade de 5L em alumínio, linha hotel

UN

007

CHALEIRA com capacidade de 2L, em alumínio linha

UN

2
2

86,50
29,95

173,00
59,90

001
002
003
004
005
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008
009

econômica
CHALEIRA com capacidade de 4L, em alumínio linha hotel

UN

2
50

56,50
3,26

113,00
163,00

UN

2
2

8,83
7,45

17,66
14,90

PCT

250

2,78

695,00

PCT

250

3,96

990,00

UN
UN

2
2
2

7,74
31,29
28,55

15,48
62,58
57,10

UN

2

20,95

41,90

CX

10

2,88

28,80

UN
UN

2
2
6

23,15
9,50
62,43

46,30
19,00
374,58

UN

6

109,75

658,50

UN
CX

4
4
4

12,02
12,50
12,10

48,08
50,00
48,40

CX

4

44,45

177,80

UN

2

22,45

44,90

UN

2

137,00

274,00

UN

2

98,48

196,96

UN

1

81,95

81,95

UN

24

4,99

119,76

UN

2

9,20

18,40

UN
UN

4
2

9,37
152,00

37,48
304,00

UN

24

13,95

334,80

UN

2

18,48

36,96

UN

24

3,00

72,00

UN

24

4,75

114,00

UN

24

3,00

72,00

UN

24

2,83

67,92

UN

24

5,00

120,00

UN

24

33,99

815,76

COADOR DE PAPEL nº 3, entregues em caixas com 30
unidades cada
COLHER de aço inoxidável grande - 33cm, primeira linha

UN

014

CONCHA em aço inoxidável, tamanho grande – 25cm,
resistente.
COPO DESCARTÁVEL capacidade 80ml, material
transparente e resistente. Embalados em tiras com 100UN
cada.
COPO DESCARTÁVEL capacidade 180ml, material
transparente e resistente. Embalados em tiras com 100UN
cada.
FACA para pão 8”, cabo em PVC ou madeira

015

FERVEDOR com capacidade 1,8L com tampa

UN

016

019

FORMA para pão de queijo/quindim com 12 divisões, em
teflon, medindo aprox. 34cmX26cmX3cm.
FORMA redonda para pizza, tamanho número 3, medindo
aprox. 37cm.
FÓSFOROS tamanho extra longo, com 50 unidades em
cada caixa
FRIGIDEIRA em teflon, funda com aproximadamente 28cm,

020

GARFO em aço inoxidável tamanho grande 30cm

UN

021

023

GARRAFA TÉRMICA de pressão, capacidade 1L, inox de
mesa com ampola de vidro e corpo em aço inox, com alça.
GARRAFA TÉRMICA de pressão, capacidade 1,8L, inox de
mesa com ampola de vidro e corpo em aço inox, resistente,
com alça.
JARRA plástico, capacidade 3L com tampa

024

JARRA em vidro, capacidade 2L

UN

025

JOGO DE COPO com 6 unidades, com capacidade 340ml
cada.
JOGO DE TAÇA com 6 unidades, com capacidade de
280ml cada.
PÁ DE LIXEIRA com cabo em polipropileno, medindo aprox.
23,5cmX32cmX12cm com escova com cerdas em PVC
medindo aprox. 24,5cmX4cmX8,5cm.
PANELA caçarola em teflon com tampa e 2 cabos medindo
aprox. 28cm e capacidade aprox. 10L
PANELA em alumínio fundido medindo aprox. 35cmX16cm
com capacidade 13L
PANELA DE PRESSÃO em alumínio puro de alta
qualidade, tampa com visor, capacidade aprox. 4,5L
PANO
DE
LOUÇA
100%
algodão
medindo
aproximadamente 50cmX75cm
PENEIRA (coador) em aço inoxidável com medida aprox.
10cm
PORTA FILTRO Nº 103

010
011
012

013

017
018

022

026
027

028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

UN

PORTA GUARDA CHUVA de aço inoxidável, Em formato
cilíndrico ou cone para guarda-chuva grande.
PRATO tipo lanche em porcelana, cor branca, liso, redondo,
medindo aprox. 20cm
TÁBUA de vidro para corte, retangular, com aprox.
25cmX35cm, com pés de silicone.
TALHERES – COLHER de mesa em aço inoxidável,
medindo aprox. 95mmX22mmX11mm, resistente.
TALHERES – FACA de mesa em aço inoxidável, medindo
aprox. 212mmX19mmx3mm, resistente.
TALHERES – GARFO de mesa em aço inoxidável, medindo
aprox. 193mmX23mmX19mm, resistente.
TALHERES – COLHER para sobremesa em aço inoxidável
com medida aprox. de 165mmX38mmX19mm.
TALHERES – GARFO para sobremesa em aço inoxidável
com medida aprox. de 167mmX20mmX16mm.
XÍCARAS em porcelana, com capacidade de 100ml,
acompanhadas de pires.

Total do Lote 002:

R$ 6.980,77 (Seis mil, novecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).
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LOTE 03
Item
Cód.

Unidade

Qtdade
Estimada

Preço unit.
máx. R$

Preço total máx.
R$

UN

60

7,49

449,40

002

ÁGUA SANITÁRIA com cloro ativo a base de hipoclorito de
sódio de 2 a 2,5% com tampa com rosca e lacre – 1L
ÁLCOOL ETÍLICO hidratado 70º em gel – 480g

UN

003

ÁLCOOL ETÍLICO hidratado 46,2º líquido – 1L

UN

004

AMACIANTE de roupas 2L aspecto físico líquido viscoso
concentrado, perfumado, aplicação amaciante de artigos
têxteis, solúvel em água. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número do lote, validade e número de registro no Ministério
da Saúde
BACIA em aço inoxidável, resistente, capacidade 5L

UN

15
15
6

5,53
5,52
12,99

82,95
82,80
77,94

BALDE OVAL para pisos com capacidade 19L, feito com
material durável e resistente.
CALÇADO DE SEGURANÇA - tipo bota, cabedal em pvc;
na cor preta; com forro interno tipo poliester; antiderrapante;
de fácil limpeza e higienização. Tamanho 37.
CALÇADO DE SEGURANÇA - tipo bota, cabedal em pvc;
na cor preta; com forro interno tipo poliester; antiderrapante;
de fácil limpeza e higienização. Tamanho 35.
CERA LÍQUIDA preta com brilho, para piso. 750ml

UN

6
6

9,90
19,90

59,40
119,40

UN

1

34,25

34,25

UN

1

34,25

34,25

UN

DESINFETANTE aspecto físico líquido. Aplicação:
desinfetante e germicida.. Frasco de 2L
DETERGENTE para louças, biodegradável, consistente.
Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e
panelas. Aroma natural. Frasco de 500ml.
ESCOVA MULTIUSO, confeccionada com cerdas de nylon,
formato oval.
ESPONJA DE LÃ DE AÇO – textura macia e isenta de
sinais de oxidação, pacote de 60g com 08 unidades cada
ESPONJA MULTIUSO dupla face (fibra e espuma), formato
retangular, Composição: espuma de poliuretano com
bactericida, fibra sintética com abrasivo. Pacote com 03
unidades.
FIBRA para limpeza pesada medindo aprox.. 10,2cmx26cm.

UN

10
50

4,49
4,62

44,90
231,00

UN

60

1,50

90,00

UN

6

2,07

12,42

UN

30

1,49

44,70

UN

30

3,25

97,50

UN
UN

36
30

4,00
2,65

144,00
79,50

UN

6

1,25

7,50

UN

6

1,87

11,22

019

FLANELA para limpeza, 100% de algodão, cor amarela de
tom forte, lisa.
GUARDANAPO branco folha dupla medindo 24cmx24cm
com pacote de 50 unidades
GUARDANAPO
branco
folha
dupla
medindo
32,5cmX32,5cm com pacote de 50 unidades
LIMPA PISOS com brilho diluível. Frasco com 500ml

UN

020

LIMPA VIDROS incolor/azul. Frasco com 500ml

UN

021

LIXEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL com pedal e recipiente
plástico. Material resistente e durável. Capacidade 4,5L
LIXEIRO em aço inoxidável com pedal e recipiente plástico.
Material resistente e durável. Capacidade 20L.
DESODORIZADOS DE AMBIENTE, aerosol, com álcool
desodorizado, emulsionante. Essências suaves. Aplicação:
aromatizador ambiental. Frasco de aprox. 360ml.
OLEO DE PEROBA frasco de 100ml

UN

12
20
1

4,62
2,55
94,50

55,44
51,00
94,50

UN

1

173,00

173,00

UN

20

8,12

162,40

UN

PANOS DE CHÃO, 100% algodão com medidas
aproximadas de 75cmx100cm
PAPEL HIGIÊNICO branco folha dupla, neutro, picotado,
com relevo, de primeira qualidade. Pacote com 12 rolos
medindo aproximadamente 30mx10cm
PAPEL
TOALHA
interfolhado
branco,
medindo
20cmX20,5cm, espessura de aproximadamente 0,10mm,
sem sujidade, homogênea e suave, macio, resistente, com
boa absorção. Isento de materiais estranhos. Cada pacote
contendo 1000 unidades com 2 dobras.
PAR DE LUVAS de látex natural, multiuso, com palma
antiderrapante, com interior forrado com flocos de algodão.

UN

6
24

9,79
5,41

58,74
129,84

UN

160

15,40

2.464,00

PCT

150

7,99

1.198,50

UN

12

5,16

61,92

001

005
006
007

008

009
010
011

012
013
014

015
016
017
018

022
023

024
025
026

027

028

Nome / Especificação do produto/serviço

UN
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029

030

031
032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042
043
044

Tamanho P
PAR DE LUVAS de látex natural, multiuso,
antiderrapante, com interior forrado com flocos
Tamanho G
PEDRA SANITÁRIA, higienizante, poder
Fragrância suave. Caixa com um suporte e
aproximadamente 30g
QUEROSENE – 800ml

com palma
de algodão.

UN

12

5,16

61,92

bactericida,
um refil de

UN

240

1,99

477,60

UN

RODO de borracha dupla com cabo, com base em madeira
ou plástico, resistente. Mínimo de 40cm de comprimento e
5cm de largura
RODO de borracha dupla com cabo, com base em madeira
ou plástico, resistente. Mínimo de 60cm de comprimento e
5cm de largura
RODO de espuma de no mínimo 30cm, com espuma de no
mínimo 5cm e cabo com base de madeira ou plástico,
resistente.
SABÃO EM BARRA glicerinado, neutro, multiuso para
limpezas em geral, biodegradável em embalagem plástica
contendo 5 pedras de 200g cada
SABÃO EM PÓ de primeira qualidade para lavagem de
tecidos, com micropartículas que agem durante a lavagem.
Embalagem de papelão impermeabilizado, com prático
sistema de abertura. Na embalagem deve constar a data de
fabricação, validade, número de lote e registro na
ANVISA/MS – Unidade de 1KG
SABONETE líquido perolado, perfumado, com registro no
Ministério da Saúde e ANVISA, perfume suave, contendo
agentes biodegradáveis, embalagem galão 5L
SACO PLÁSTICO próprio para acondicionar lixo, de
polietileno de alta densidade, com três micras de espessura
por
parede,
capacidade
para
15Lt,
medindo
aproximadamente 39cmX58cm. Embalagem em rolos com
aproximadamente 80 a 100 unidades cada
SACO PLÁSTICO próprio para acondicionar lixo, de
polietileno de alta densidade, com três micras de espessura
por
parede,
capacidade
para
30Lt,
medindo
aproximadamente
59cmX62cm.
Embalagem
aproximadamente 50 unidades cada.
SACO PLÁSTICO próprio para acondicionar lixo, de
polietileno de alta densidade, com três micras de espessura
por
parede,
capacidade
para
50Lt,
medindo
aproximadamente
63cmX80cm.
Embalagem
com
aproximadamente 50 unidades cada
SACO PLÁSTICO próprio para acondicionar lixo, de
polietileno de alta densidade, com três micras de espessura
por
parede,
capacidade
para
100Lt,
medindo
aproximadamente
75cmX105cm.
Embalagem
com
aproximadamente 25 unidades cada
SAPONÁCEO líquido, unidade de 300ml

UN

12
6

9,60
12,40

115,20
74,40

UN

6

17,90

107,40

UN

6

7,76

46,56

UN

20

6,21

124,20

UN

30

7,85

235,50

UN

5

31,50

157,50

UN

50

10,18

509,00

UN

50

10,18

509,00

UN

50

10,18

509,00

UN

50

9,18

459,00

UN

VASSOURA multiuso com cerdas fibras e médias em leque,
com cabo. Resistente
VASSOURA de palha, com cabo em madeira. Resistente

UN

60
10

3,99
9,33

239,40
93,30

UN

15

13,63

204,45

Total do Lote 003:

R$ 10.075,90 (dez mil, setenta e cinco reais e noventa centavos).

4.1. O Valor máximo estimado da licitação é de R$ 23.207,67 (vinte e três mil, duzentos e sete
reais e sessenta e sete centavos).

5.

PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

5.1. A entrega dos produtos será de forma parcelada, conforme necessidade do Legislativo, iniciandose imediatamente após a data de assinatura do contrato.
5.2.

Os produtos/materiais de higiene e limpeza deverão ser entregues com validade mínima de 06
(seis) meses.
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5.3.

Os produtos, após solicitados, deverão ser entregues no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, após a emissão/entrega da nota de empenho.

5.4.

O prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato.

6.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1.
Os materiais deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão
verificadas quantidades e especificações conforme descrição no Contrato, bem como estado de
conservação dos produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por
servidor(es) designado(s) da Câmara Municipal de Francisco Beltrão.
6.2.
A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser
recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
6.3.
Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigandose a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às
sanções previstas neste edital e legislação vigente.
6.4.
Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa
execução das obrigações assumidas.
6.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. DA FISCALIZAÇÃO:
7.1.

Todos os materiais entregues serão recebidos e conferidos por servidor(es) da
Administração Municipal de Francisco Beltrão.

7.2.

Caberá a Contratada indicar um funcionário técnico para acompanhar pedidos e
fornecimento, bem como reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as
providências pertinentes para a correção de eventuais falhas detectadas.

Francisco Beltrão, 11 de julho de 2016.

SOLICITANTE
Silvio Júnior Cintra de Araújo
Diretor de Administração da Câmara Municipal de
Vereadores de Francisco Beltrão - PR
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO(*)

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico,
telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal).

DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
À
Câmara de Vereadores do Município de Francisco Beltrão
Rua Tenente Camargo, 2173 – Centro
85601-610 – Francisco Beltrão – PR.

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, a empresa
............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 007/2016, cujo objeto é a aquisição de___________________________________________, conforme
descrição constante do ANEXO I.

...................., .... de ............. de ____.

_______(Assinatura do representante legal )______
Nome
RG/CPF
Cargo

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DO ENVELOPE, NO INÍCIO DA SESSÃO.
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ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO(*)
Obs: Na hipótese de apresentação desta procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada de cópia do Contrato Social da proponente, ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.
(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax,
com nome e assinatura do representante legal, E COM FIRMA RECONHECIDA).

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., representada
neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de
Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a)
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF
n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa)
perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº.
007/2016, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s)
etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia .............

_______(Assinatura do representante legal )______
Nome completo

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DO ENVELOPE, NO INÍCIO DA SESSÃO –
ACOMPANHADO DE CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL E POR DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO.

Rua Tenente Camargo, 2173 –CEP 85601-610
CNPJ 78.686.577/0001-15 / e-mail: licitacaofb@gmail.com – Telefone: (46) 3524-3953

Página 19

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO (*)
(Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Inexistência de Impedimento de Licitar ou Contratar
com a Administração. A Declaração deverá ser entregue em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão
social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal).

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO

Referência:
Câmara Municipal de Francisco Beltrão
Pregão Presencial nº 007/2016

____________________ , inscrita no CNPJ/MF nº____________ , por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr(a)___________________ , portador(a) do documento de identidade RG nº ______________ , emitido
pela SSP/__ , e do CPF nº___________ , DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Francisco Beltrão, __ de _________________ de 2016.

_______(Assinatura do representante legal )______
Nome
RG/CPF
Cargo

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO
(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax,
com nome e assinatura do representante legal).

Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com
assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de
aprendiz; se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO
ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Câmara Municipal de Francisco Beltrão
Pregão Presencial nº 007/2016

____________________ , inscrita no CNPJ/MF nº____________ , por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr(a)___________________ , portador(a) do documento de identidade RG nº ______________ , emitido
pela SSP/__ , e do CPF nº___________ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do
artigo 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 que não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Francisco Beltrão-PR, __ de _________________ de 2016.

_______(Assinatura do representante legal )______
Nome
RG/CPF
Cargo

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO
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ANEXO VI

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico,
telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal).

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE(*)

A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL 007/2016
Câmara Municipal De Francisco Beltrão-PR

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa

_________________________________________(denominação

da

pessoa

jurídica),

CNPJ

nº

________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do
Pregão Presencial nº 007/2016, realizado pelo Poder Legislativo de Francisco Beltrão – PR.

Local e data _____________________

_______(Assinatura do representante legal )______
Nome
RG/CPF
Cargo

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA ME/EPP/MEI - APRESENTAR FORA DO ENVELOPE, NO
INÍCIO DA SESSÃO ACOMPANHADO PELA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL.
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ANEXO VII
(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com
nome e assinatura do representante legal e validade da proposta).

MODELO DE PROPOSTA
A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL 007/2016
Câmara Municipal De Francisco Beltrão-PR
LOTE 001
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PREÇO UNIT.
R$

PREÇO TOTAL
R$

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PREÇO UNIT.
R$

PREÇO TOTAL
R$

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PREÇO UNIT.
R$

PREÇO TOTAL
R$

01
02
03
TOTAL
LOTE 002
ITEM
01
02
03
04
TOTAL
LOTE 003
ITEM
01
02
03
TOTAL
(o critério de julgamento do presente pregão é o MENOR PREÇO POR LOTE, sendo que as licitantes deverão oferecer
propostas de todos os itens exigidos em cada lote, devendo ainda observar os preços máximos, unitário e total, e as
quantidades fixadas no Edital, sob pena de desclassificação).

Francisco Beltrão-PR, __ de _________________ de 2016.

_______(Assinatura do representante legal )______
Nome
RG/CPF
Cargo

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 1 - PROPOSTA
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ANEXO VIII
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO, com sede na Rua Tenente Camargo, 2173, Centro, Estado do
Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 78.686.577/0001-15, neste ato representada pela Presidente, senhora Elenir
de Souza Maciel, inscrita no CPF sob o nº 284.978.649-72 e abaixo assinado, doravante designada
CONTRATANTE e de outro , inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na cidade de , doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o
presente contrato em decorrência da licitação realizada através do Pregão Presencial nº 006/2016, mediante as
seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
2.1. O objeto do presente termo é a a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material
de higiene, limpeza e utensílios objetivando a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Francisco
Beltrão. para fornecimento parcelado observadas as características e demais condições definidas em edital e
seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução/entrega deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato,
assim como ao Edital nº 007/2016 – Pregão Presencial, observadas as especificações disponibilizadas no
item do Anexo I do referido instrumento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da prestação de
serviço bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, o inteiro teor do
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016 e a Proposta da Contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL
O preço ajustado ao qual a CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é o
valor global de R$.....(....), e o presente contrato não prevê atualização de valores.
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
O pagamento do valor devido será realizado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da total e efetiva entrega
do objeto, mediante a apresentação da nota fiscal do tipo eletrônica respectiva.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na
aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada a
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.
PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE,
no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.
PARÁGRAFO QUINTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Câmara
Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil
subsequente a esta.
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PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o Edital 006/2016 –
Pregão Presencial e consequente contrato correrão por conta da seguinte dotação:
Órgão/
Unidade
01.001

Funcional programática

Elemento de despesa

01.031.0001.02001

3.3.90.30.00.00 – Material Consumo

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certidões comprovando a sua situação regular perante à União, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS e Trabalhistas. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as
condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do
Trabalho).
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
O serviço descrito no objeto da presente licitação, após solicitação do órgão licitante, deverá ser executado no
prazo máximo de 02 (dias) dias úteis.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente
Contrato, assim como ao edital nº 007/2016 – Pregão Presencial.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, contados a
partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos/materiais deverão obedecer às especificações e quantidades
descritas no objeto do edital da licitação e no contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de
cada item, obrigando-se a REPOR aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão
aplicadas as sanções previstas neste edital e legislação vigente.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da
CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, para que a CONTRATADA possa realizar os serviços
solicitados;
c) fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação por escrito da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas
decorrentes da prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais,
previdenciárias, trabalhistas, fundiárias, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim por todas as
obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente contrato,
eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída
no cômputo do valor;
b) entregar o objeto licitado, prestando a execução dos serviços na forma ajustada;
c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016;
d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
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e) executar os serviços objeto deste contrato em respeito às normas de segurança e disciplina da
CONTRATANTE;
f) zelar pela boa e completa execução de serviços contratados, facilitando o acompanhamento e a
fiscalização por parte da CONTRATANTE;
g) responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do presente contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa
surgir em decorrência dos mesmos;
h) executar a entrega objeto do presente contrato, através de seus empregados, sendo vedada a sublocação
dos mesmos, no todo ou em parte, sem o consentimento da CONTRATANTE;
i) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
j) reconhecer o direito da CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
k) manter, sempre por escrito com a CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado,
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
CLÁUSULA SÉTIMA
CONTRATUAL

–

DAS

SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS

DECORRENTES

DA

INADIMPLÊNCIA

A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com atraso
injustificado, tem como conseqüência a cominação de sanções pecuniárias e restritivas de direitos, a serem
aplicadas em conformidade com as normas contidas em lei e no Edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Garantido o contraditório e a ampla defesa, a Administração poderá aplicar as
seguintes sanções, de forma gradativa, respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade, tendo como fundamento
a gravidade da conduta da contratada: Advertência; Multa; Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos; Declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica por até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem
os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A pena de advertência será aplicada como medida de alerta para a adoção das
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que a
contratada descumprir qualquer das cláusulas contratuais ou desatender determinação da autoridade competente
para acompanhar a execução do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO. A pena de multa será aplicada em qualquer situação de descumprimento parcial ou
total das cláusulas contratuais ou em situações de atrasos injustificados, podendo ser aplicado cumulativamente.
PARÁGRAFO QUARTO. A pena de multa será aplicada da seguinte forma:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega ou na execução do objeto licitado, calculado sobre
o valor correspondente à parte inadimplida, contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término
do prazo ajustado;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta em caso da licitante vencedora recusar-se em firmar contrato
com a Administração ou pela desistência da proposta apresentada, salvo, neste último caso, de motivo justo aceito
pela Administração;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial ou descumprimento de quaisquer
das cláusulas do contrato, salvo no caso do item anterior;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de inexecução total do contrato.
PARÁGRAFO QUINTO. Decorridos mais de 05 (cinco) dias de atraso injustificado na entrega dos produtos, a
Administração poderá considerar este como inexecução total ou parcial do contrato, a seu critério, aplicando as
penalidades aqui descritas.
PARÁGRAFO SEXTO. Em caso da inadimplência da penalidade de multa no prazo estipulado pela Administração,
após regular processo administrativo, implicará na inscrição em dívida ativa.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses;
a) infringência de qualquer obrigação ajustada;
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar
qualquer direito decorrente deste contrato;
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará a CONTRATANTE por todos os prejuízos que
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, a CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas
alterações posteriores, na Lei nº 10.520, de 17.07.2002 e no Decreto Federal nº 5.450, de 31.05.2005, e pelos
preceitos de direito público, aplicando-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Poder
Legislativo de Francisco Beltrão-Pr., pela CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas no edital nº 007/2016 – Pregão Presencial e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações
assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de
serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUCESSÃO E DO FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual
teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco Beltrão, Estado do
Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas
neste referido foro.
Francisco Beltrão,
PRESIDENTE
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IX
MODELO DE PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET

(Enviar para licitacaofb@gmail.com)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/16
PROCESSO Nº 019/16
Denominação da Empresa:
CNPJ nº:
Endereço:
Endereço eletrônico:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:

Obtivemos através do acesso à página www.cmfb.pr.gov.br, nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local, ____ de _______ de 2016.

_____________________
Nome

Senhor Licitante:
Visando a comunicação futura entre a Câmara Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisão de Licitações.
A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Francisco Beltrão da comunicação, por meio
de fax ou email, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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