
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

Rua Ondina Bueno de Siqueira, nº 180, Centro Cívico, Arapoti, Paraná - Fone (43) 3512-3000 – CEP 84.990.000 CNPJ nº 
75.658.377/0001-31 – SITE: www.arapoti.pr.gov.br – EMAIL: licitacao@arapoti.pr.gov.br        1/46 

 

RECIBO DE ENTREGA/RETIRADA DE EDITAL 

 
PREGAO ELETRONICO Nº 020/2019-PMA 

PROCESSO Nº 009/2019-PMA 

Razão Social: 

CNPJ nº:  

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                                                       Estado: 

Telefone:                                                                    Fax: 

Pessoa para contato: 

 
         Nesta data, (    ) RECEBEMOS e ou (    ) FIZEMOS o download do instrumento convocatório 

acima identificado no endereço eletrônico: http://www.arapoti.pr.gov.br. 

 
 

Local: ____________________, ___ de __________ de 201_. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 

Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre esta COMISSÃO DE LICITAÇÃO e esse FORNECEDOR, 

solicitamos preencher o recibo de entrega/retirada do edital e remeter à Comissão de Licitação 

através do e-mail licitacao@arapoti.pr.gov.br - A não remessa do recibo exime-nos da comunicação 

de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais. Recomendamos, ainda, consultas atualizadas à página http://www.arapoti.pr.gov.br para 

eventuais comunicações e/ ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 
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PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2019-PMA 

PROCESSO Nº 009/2019-PMA 

 
OBS: EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO (EPP) e 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ART. 3º E ART. 18 e, AMBOS DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2006, PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 

77/2018. 

 
1. PREÂMBULO  
 

1.1. O MUNICÍPIO de ARAPOTI, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.658.377/0001-31, sediada 
à Rua Placídio Leite, nº 148, Bairro Centro Cívico, Arapoti/PR, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 
de junho de 1993, com alterações posteriores, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 07 de agosto de 2014, do 
Decreto Municipal nº 4940, de 10 de Agosto de 2018, Lei Complementar Municipal nº 77/2018, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, torna pública a realização de licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, na Sala de Licitações, localizada no 1º (primeiro) 
andar do Edifício do Centro Administrativo Municipal, na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, Centro 
Cívico, na Cidade de Arapoti, no Estado do Paraná, tendo por objeto a formação de REGISTRO DE 
PREÇOS, conforme descrito no subitem 2.1. 

1.2. São pregoeiros deste Município: Adão Rodrigues da Silva, Luana Lordelos Fernandes, Luciano 
Aguiar da Rocha e Idineu Antonio da Silva designados pelo Decreto nº 4818, de 09 de Maio de 
2018. 

1.3. São secretarias interessadas pelo processo licitatório: SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
 

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado” 
 
Recebimento das Propostas: A partir 08h00min do dia 28/03/2019 até às 11h30min do dia 
10/04/2019. 
 
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 13h00min até às 13h30min do dia 10/04/2019. 
 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 14h00min do dia 10/04/2019. 
 
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF). 

 

1.4. Integram o presente edital, os seguintes anexos: 

•••• Anexo I  Termo de Referência; 

•••• Anexo II  Modelo de Proposta Comercial Final; 

•••• Anexo III  Modelo de declaração de inexistência de menores no trabalho e empregos da 
proponente; 
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•••• Anexo IV  Declaração de Idoneidade; 
•••• Anexo V  Modelo de declaração de condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

•••• Anexo VI Modelo de declaração de não parentesco; 
•••• Anexo VII Modelo de declaração de não servidor público no quadro de empregados da 

empresa; 

•••• Anexo VIII Minuta da Ata de Registro de Preços; 

•••• Anexo IX  Termo de Adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico BLL; 
•••• Anexo X          Declaração de Responsável Legal. 

 

2. OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por OBJETO a formação de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DERIVADOS DE PANIFICAÇÃO, 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, de acordo com os 
termos constantes do presente Edital e seus anexos, em especial o Anexo I - Termo de Referência. 

2.2. Modalidade: Pregão para Registro de Preços. 

2.3. Forma: Eletrônico. 

2.4. Licitação: Compra. 

2.5. Regime de Execução: Execução Indireta, Empreitada por Preço Unitário. 

2.6. Tipo de Licitação: Menor Preço, Unitário. 

2.7. Vigência da Ata de Registro de Preços: Conforme subitem 18.1 deste edital. 

2.8.   Preço Máximo: R$ 495.527,35 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Sete 
Reais e Trinta e Cinco Centavos). 

2.8.1. Os preços máximos fixados para a futura contratação, é estimativo, sendo que as quantidades 
máximas poderão não ser atingidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não 
cabendo à licitante vencedora quaisquer direitos caso o limite previsto não seja alcançado. 

2.9 As quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência deste edital são estimativas, não se 
obrigando a Administração pela aquisição total. 

 

3.  DOS ADITAMENTOS, ESCLARECIMENTOS, RETIRADA E COMUNICAÇÃO DOS 
ATOS 

3.1. DOS ADITAMENTOS: 

3.1.1. A Prefeitura Municipal de Arapoti poderá emitir aditamentos aos documentos que integram 
este edital e seus anexos para revisar, emendar e/ou alterar quaisquer de suas partes. 

3.1.2. Cópias destes aditamentos e esclarecimentos ficarão à disposição dos interessados, no 
endereço mencionado no item 3.4.1 deste edital, cabendo aos mesmos a verificação periódica 
de sua emissão. 
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3.2. DOS ESCLARECIMENTOS: 

3.2.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente edital 
devendo enviá-los ao endereço eletrônico licitacao@arapoti.pr.gov.br, até 2 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão. 

3.2.2. As respostas serão prestadas pelo Pregoeiro, no prazo de 1 (um) dia útil a contar do seu 
recebimento e encaminhadas por meio eletrônico ao consulente e publicadas no sítio 
eletrônico do Município de Arapoti (www.arapoti.pr.gov.br, menu Prefeitura 24 horas – 
Licitações – Licitações), para ciência de todos os interessados. 

3.2.3. A Comissão de Licitação não reconhecerá ou atenderá solicitações verbais. 

 

3.3. DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS DA LICITAÇÃO: 

3.3.1. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Eletrônico do Município de 
Arapoti, acessível no sítio eletrônico no seguinte endereço: www.arapoti.pr.gov.br. 

 

3.4.  INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: 

3.4.1. As informações e retirada do Edital poderá ser feita nos dias úteis, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min (de SEGUNDA a QUINTA-FEIRA) e das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 16h00min (na SEXTA-FEIRA), no Centro Administrativo 
Municipal - CAM, sito a Rua Ondina Bueno de Siqueira, n° 180, Salas 60, 61, 62, 63 e 64, 
Centro Cívico, Arapoti, Paraná, CEP 84.990-000, contatos: (43) 3512-3160 / 3162 / 3032 / 
3033 / 3159, sítio eletrônico: www.arapoti.pr.gov.br e correio eletrônico: 
licitacao@arapoti.pr.gov.br. 

 

4.  IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EDITAL 

4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.2. A impugnação será lavrada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, devendo ser protocolada perante a 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS, nas salas 61, 62, 63 ou 64 do edifício do Centro 
Administrativo Municipal, endereço e horário já indicado no item 3.4.1, podendo ser enviado 
previamente ao pregoeiro via email. 

4.3. Não serão conhecidas às impugnações encaminhadas por fac-símile, ou qualquer outro meio que 
não o autorizado pelo item anterior. 

4.4. Administração julgará e responderá à impugnação feita tempestivamente em até 24 (vinte e quatro) 
horas a contar da data do seu recebimento, publicando a respectiva decisão na forma determinada 
no Item 3.3. 

4.5. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante 
que não o fizer no prazo constante no presente edita. 

4.6. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
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4.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Divisão de Licitação 
e Compras, no Edifício do Centro Administrativo Municipal, a Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, no 
Bairro Centro Cívico, na Cidade de Arapoti, Estado do Paraná. 

 

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar da presente licitação, somente as microempresa, micro empreendedor individual e 
empresa de pequeno porte, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e 
credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas 
contidas neste Edital e seus Anexos 

5.2. Não poderão participar direta ou indiretamente da presente licitação, os interessados que: 

a) que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

b) que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93; 

c) que estejam sob regime de concordata, recuperação judicial ou sob decretação de falência, em 
processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 

d) que estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja a forma de constituição; 

e) que estejam cumprindo suspensão cadastral. 

5.3. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições estabelecidas 
no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas 
aplicáveis. 

5.4. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões, por ela indicada, junto à respectiva CRO – Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 
recebimento das propostas. 

5.5. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

          a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO IX). 

           b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 
IX) e  

          c) Proposta dentro do sistema BLL,  com todas as especificações do produto objeto da licitação em 
conformidade com os ANEXO I, Sob nenhuma hipótese será admitida a substituição da proposta nem 
mesmo antes do início da disputa de lances. “A empresa participante do certame não deve ser 
identificada.” Decreto Municipal nº 5.045/2018. 

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 
pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos 
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de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de 
Licitações e Leilões, Anexo IX. 

5.6.  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 
Anexo V para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 
digitado no sistema, informar no campo próprio, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 

5.7. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

 

6.  CREDENCIAMENTO 

6.1.     As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 
mandato previsto no item 5.5 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular 
lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br.  

6.2.  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de 
empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de 
seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital. 

6.3.  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa.                                                                                            

6.4.  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa 
De Licitações e Leilões. 
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6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações 
e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

6.6.  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

6.7.   A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido.   

6.8.   Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

6.9.  Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de 
uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da 
Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 

7. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma 
eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a 
aceitabilidade das propostas. 

7.2  Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.3 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 

7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

7.5  As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO 
VALOR UNITÁRIO DO ITEM) e não havendo lances com valores iguais ou inferiores, serão 
desclassificados. 

7.5  Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 
situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

7.6 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
Decreto Minicipal nº 5.045/2018. 

7.7 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma 
Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  
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7.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma 
Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da 
reabertura da sessão. 

7.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de 
tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances. 
(FECHAMENTO RANDÔMICO) 

7.9.1  Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar 
em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.                                                                  

7.10 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso 
de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual 
será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado 
o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

7.11 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance 
de menor valor. 

7.12 Os documentos relativos à habilitação, solicitados no ITEM 11 deste Edital, (e quando a 
empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o a Declaração do Anexo V), que 
poderá ser substituída por outro documento equivalente tais como: a) Extrato do Simples 
Nacional, emitido no endereço eletrônico correspondente, se optante por este regime de 
arrecadação; ou b) Documento expedido por Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
comprovando o enquadramento; ou c) Certidão Simplificada emitida pela respectiva Junta 

Comercial, deverão ser enviados via e-mail para o pregoeiro até 02 (duas) horas após o 
término do Certame.  

 ”Não serão aceitos documentos, declarações e proposta emitidas após data de abertura do certame”. 

7.13 Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em 
originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura 
Municipal de Arapoti:  

Prefeitura Municipal de Arapoti 

Divisão de Licitação e Compras 

Endereço: Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 – Centro Cívico 

Pregoeiro(a): Adão Rodrigues da Silva 

E-mail: adao.silva@arapoti.pr.gov.br 

Telefone: (0XX43) 3512-3032 
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7.14 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 7.13.  

7.15 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido 
acarretará nas sanções previstas no item 16, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa 
que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

7.16 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro 
poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 

7.17 Caso não sejam apresentados lances serão verificados a conformidade entre a proposta de menor 
preço e valor estimado para a contratação. 

7.18 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o 
objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

8. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances. 

8.2.  No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, serem informadas no campo 

próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCAS dos produtos ofertados. A não inserção das informações 
contendo as especificações e marcas dos produtos neste campo implicará na desclassificação da 
Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

8.2.1.  Para os produtos/gêneros alimenticios de FABRICAÇÃO PRÓPRIA informar no campo 
MARCA, conforme o seguinte: FABRIC. PRÓPRIA. 

8.2.2.   O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I.  

8.2.3. Os produtos ofertados deverão ser de qualidade, atender aos padrões de 
qualidade e segurança, conforme as normas vigentes, sob pena de recusa.  

8.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do 
Pregão. 

8.4.   Licitante ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio sob pena do 
licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o 
desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006. 

8.5.  É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS 
PROPOSTA OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE 
COMPETITIVA DO PREGÃO. DECRETO MINICIPAL Nº 5.045/2018. 

9.  PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
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9.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com o(s) valor(es) 
oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última 
assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem 
concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência 
de conta bancária, no prazo estipulado no item 7.13, deste Edital. 

9.1.1 Na proposta escrita, deverá conter:  

a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto / ou destacados; 

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura 
das propostas virtuais; 

c) Especificação do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua 
completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO I, deste Edital e; 

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente. 
 

9.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR PREÇO 
- MENOR PREÇO POR ITEM. 

9.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes 
ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital. 

9.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em 
vigor. 

 

10.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

10.1. Para julgamento será adotado o critério de menor preço - MENOR PREÇO POR ITEM, observado o 

prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 

qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

10.2.  EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 

SERÃO OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: 

10.2.1  Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve 

proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco 

por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo 

sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 

(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada 

vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 

adjudicada em seu favor o objeto do pregão. 

b) No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou  empresas de 
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pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 10.2.1, o sistema 

realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será 

convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.  

c) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, 

na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

10.2.2  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.2.1, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde 

que atenda aos requisitos de habilitação. 

10.3.  O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após 

o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 

decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

10.4.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 

habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda ao Edital. 

10.5.  Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 7.17 e 7.18 deste Edital, o Pregoeiro poderá 

negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço. 

10.6.  De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

11.  HABILITAÇÃO 

 “Não serão aceitos documentos, declarações e proposta emitidas após data de abertura do 
certame”. 

11.1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO: 

11.1.1 A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, 
os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser 
encaminhados para o e-mail do Pregoeiro – adao.silva@arapoti.pr.gov.br , com posterior 
encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, 
por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro 
ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de 
realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Arapoti, Divisão de Licitação e Compras, Rua 
Ondina Bueno Siqueira, 180, aos cuidados da Adão Rodrigues da Silva – Pregoeiro , observando o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão. 

11.2. Para fins de HABILITAÇÃO JURÍDICA, em se tratando de: 
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a)  Sociedade empresária: estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações 
ou ultima alteração contratual consolidada, devidamente registradas, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores;  

b)  Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo acompanhado de prova do 
administrador(es) em exercício; 

c) Empresário Individual: Inscrição comercial devidamente registrada; 

 

11.3. Para fins de comprovação da REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a)  Prova de regularidade fiscal perante a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral 
emitido pela Secretaria da Receita Federal;  

b)  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais 
da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede da 
licitante na forma da lei; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 
único do artigo 11 da Lei Federal nº 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de 
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa; 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, 
para empresas, ou empresários, obrigados à inscrição no Cadastro de Contribuintes do 
ICMS, prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos 
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva 
com efeito de Negativa dos tributos estaduais não inscritos em Divida Ativa e dos tributos 
estaduais inscritos em Divida Ativa ou documento equivalente da Unidade da Federação 
sede da licitante na forma da lei; 

e) Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF, mediante apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de Certidão 
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. 

 

11.4. Para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a)  Alvará de Funcionamento da sede do domicilio da licitante, com prazo de validade vigente 
na data da licitação; 

b) Licença Sanitária da sede do domicilio da licitante, com prazo de validade vigente na data 
da licitação; 

 

11.5           Para fins de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a)  Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, não se aplica 
às empresas em recuperação judicial ou extrajudicial; 

b)   Para as empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, o plano de recuperação já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor; 

 

11.5. OUTROS DOCUMENTOS: 

a) declaração de inexistência de menores no trabalho e empregos da licitante, em 
atendimento ao art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República e Lei n. 9.854/99, 
conforme modelo do Anexo III; 

b) declaração de Idoneidade, conforme modelo do Anexo IV; 

c) declaração de não parentesco, conforme modelo do Anexo VI; 

d) declaração de que não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da 
contratante, conforme modelo do Anexo VII. 

e)      declaração de responsável legal, conforme modelo do Anexo X. 

11.6.  Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, 
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa 
oficial, observando que: a) serão aceitas apenas cópias legíveis; b) não serão aceitos 
documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas; c) não serão aceitos 
documentos sob condições. 

11.7. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em originais ou 
fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no site correspondente. 

11.8.  Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões. 

11.9.  Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for à filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

11.10.  O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou inabilitar a licitante, a qualquer tempo, no caso de 
conhecimento de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento, nos termos do artigo 43, § 
5º, da Lei nº 8.666/93. 
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11.11.  A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos exigidos acarretará a inabilitação do licitante. 

11.12.  No caso de empresas beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 serão concedidos os prazos 
de regularização “a posteriori” nela previstos. 

11.13.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame 
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, de acordo com a previsão 
contida no art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006. 

11.14.  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério do Município, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

11.15.  A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a 
revogação da licitação. 

11.16. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata de Registro 
de Preços. 

 

12.  RECURSOS 

12.1. Após a indicação do vencedor, qualquer licitante deverá manifestar, imediata e motivadamente, a 
intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 

12.2.  Existindo a intenção mencionada no subitem anterior, a mesma será registrada em ata, juntamente 
com a motivação para recorrer.  

12.3. Manifestada a intenção, será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem 
contrarrazões, devidamente protocoladas, em igual número de dias, cuja contagem terá início no 
primeiro dia útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata aos autos.  

12.4. O recurso será dirigido pela Prefeitura Municipal de Arapoti, por meio de protocolo a ser realizado 
junto à Divisão de Licitação, e encaminhado por intermédio do pregoeiro à autoridade competente, 
devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 03 (três) dias corridos.  

12.5. O recurso poderá ser interposto via fax ou e-mail, dentro do prazo regulamentar, desde que a licitante 
apresente o respectivo original do protocolo, respeitado o prazo de 03 (três) dias corridos, da data do 
término do prazo recursal.  

12.6. Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, as razões do recurso, o 
pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o recorrente achar 
pertinente para a comprovação das suas alegações.  
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12.7. Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima elencado, 
não serão acolhidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver 
formalizado sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.  

12.8. O acolhimento do recurso, pela autoridade competente, implicará, tão somente, na invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.9. A publicidade do julgamento dos eventuais recursos se dará na forma prevista neste edital. 

 

13.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada pelo Pregoeiro, ao final da sessão do pregão, 
sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

13.2. Ocorrendo à interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos mesmos. 

13.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só podendo ser 
efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a regularidade de todos 
os procedimentos adotados. 

13.4. A autoridade competente poderá revogar, anular ou transferir a presente licitação em face de razões 
de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

14.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos da dotação 
orçamentária: 

 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 
Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

2019 02920 11.001.08.244.0048.2250 00941 3.3.90.30 
2019 02800 11.001.08.244.0002.2213 00934 3.3.90.30 
2019 03090 11.001.08.244.0049.2059 00936 3.3.90.30 
2019 03140 11.001.08.244.0049.2260 00933 3.3.90.30 
2019 01410 08.004.13.392.0010.2093 00000 3.3.90.30 
2019 01340 08.004.13.392.0010.2086 00000 3.3.90.30 
2019 01040 08.002.12.361.015.2084 00000 3.3.90.30 
2019 01720 10.001.10.122.0004.2032 00303 3.3.90.30 
2019 00070 02.001.04.122.0036.2003 00000 3.3.90.30 
2019 03890 14.001.22.122.0017.2071 00000 3.3.90.30 
2019 02000 10.001.10.301.0004.2024 00303 3.3.90.30 
2019 01880 10.001.10.301.0004.2023 00303 3.3.90.30 
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15.  PAGAMENTO 

15.1. Em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará 20 (vinte) dias úteis após a data de protocolo da Nota 
com o Fiscal de Contratos até a data do efetivo pagamento, acompanhada das Certidões da Clausula 
“11.3”, em que os juros de mora serão calculados à taxa do IGPM e juros de 1% ao mês. 

15.2. Para a liberação do pagamento, a futura contratada encaminhará nota fiscal eletrônica ao endereço 
licitacao@arapoti.pr.gov.br, acompanhada das certidões exigidas no subitem 11.3. (REGULARIDADE 
FISCAL e TRABALHISTA) deste edital. 

15.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

15.4. A Prefeitura Municipal de Arapoti fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

 

16.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. O descumprimento das obrigações assumidas na licitação ensejará na aplicação pelo Município, 
garantido o contraditório e a ampla defesa ao licitante interessado, das seguintes sanções, 
independente de outras previstas: 

I -  advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatório ou da 
execução contratual; 

II –  multa moratória, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor definido como 
preço máximo da licitação, por dia útil, limitada ao percentual máximo de 2% (dois por cento), na 
hipótese de atraso no adimplemento de obrigação, tais como a celebração da Ata de Registro 
de Preços fora do prazo descrito no Item 17.1., início e entrega dos produtos fora do prazo 
descrito estipulado, neste edital; 

III - multa penal, de até 10% (dez por cento), sobre o valor global contratado, nas seguintes 
hipóteses, dentre outras: 

a) - não celebração da Ata de Registro de Preços; 
b) - não entrega de documentação exigida para o certame ou instrumento contratual; 
c) - apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou instrumento contratual; 
d) - não manutenção da proposta; 
e) - retardamento da execução do objeto contratual 
f) - falha na execução contratual 
g) -  fraude na execução contratual 
h) -  comportamento inidôneo; 
i) - cometimento de fraude fiscal. 

IV - multa penal, de 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da parcela não executada, nos 

casos de inexecução parcial da Ata de Registro de Preços; 

V - multa penal, de 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor da Ata de Registro de Preços, 

no caso de inexecução total da Ata de Registro de Preços. 
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VI -  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso III, do art. 87, da 
Lei nº 8.666/93, nas hipóteses: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Falhar gravemente na execução do contrato; 

e) Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências 
para reparação de erros. 

VII -  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo 
com o inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante/Contratada ressarcir ao Município pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, 
entre outros comportamentos e em especial quando: 

a) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

b) Comportar-se de modo inidôneo; 

c) Cometer fraude fiscal; 

d) Fraudar na execução do contrato. 

16.2. As sanções previstas nos incisos do Item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente. 

16.3. As sanções poderão ser relevadas nas hipóteses de não cumprimento das obrigações por motivo de 
caso fortuito e de força maior, devidamente justificados e comprovados. 

16.3.1. Na hipótese da ocorrência de atraso na entrega, decorrente de motivo de força maior e/ou 
fatores imponderáveis, os fatos deverão ser submetidos, por escrito, ao órgão licitador, com as 
justificativas correspondentes, para análise e decisão; 

16.3.2. Quando imotivada, a justificativa não será causa excludente da aplicação de sanções. 

16.4. As sanções previstas nos itens acima mencionados admitem defesa prévia do interessado no 
respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da pena de declaração de 
inidoneidade, hipótese em que é facultada a defesa no prazo de 10 (dez) dias da abertura da vista. 

16.8. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro Geral do Município no prazo de 05 

(cinco) dias corridos a contar da data da notificação, podendo o seu valor ser descontado do 

documento de cobrança, na ocasião de seu pagamento. 

16.9. Caso o contratado não possua crédito suficiente para a cobertura da multa, será regularmente 

intimado para efetuar seu pagamento através de guia a ser fornecida pela Divisão de Tributação e 

Cadastro da Prefeitura Municipal. 

16.10. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos mensais ou cobradas judicialmente. 
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16.11. As sanções poderão ser cumulativas e, além dessas estabelecidas, a Administração poderá 

recusar os serviços contratados, se a sua prestação não estiver de acordo com o exigido na 

descrição do objeto deste edital e não for corrigida imediatamente. 

 

17.  FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, que obedecerá às condições indicadas no Edital, na qual serão definidas as 
condições da execução da contratação, do pagamento, das obrigações e as penalidades em que 
estará sujeito pela eventual inobservância das condições ajustadas. 

17.2. A existência de preços registrados não obriga a Contratante a firmar as contratações que deles 
possam advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

17.3. Para assinar a Ata de Registro de Preços o adjudicatário deverá comprovar que estão mantidas 
todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser 
mantidas durante todo o período de execução do ajuste. 

17.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços, poderá ser prorrogado por uma vez, quando a 
adjudicatária comprovar ter ocorrido impedimento por motivo de força maior. 

17.5. A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo fixado na convocação 
caracterizará inadimplência das obrigações contratuais, sujeitando-o às penalidades previstas neste 
Edital e na legislação vigente. 

17.6. Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o processo de licitação retornará ao Pregoeiro, para 
convocação dos licitantes remanescentes na apresentação da documentação de habilitação para 
exame, respeitada a ordem de classificação das propostas, e assim, sucessivamente, até apuração 
de uma que atenda aos requisitos do Edital. 

17.7. Transcorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes propostas, sem a convocação 
para a contratação, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos na licitação, salvo 
se ratificadas as condições da proposta até o vencimento desse prazo, por igual período. 

17.8. A beneficiária não poderá transferir os direitos e obrigações decorrentes da Ata de Registro de 
Preços a outrem. 

17.9. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante obriga-se ao fornecimento pelos preços nela 
registrados. 

 

18.  PRAZO DE VALIDADE E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

18.1.  O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 
da Ata de Registro de Preços.  

18.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto 
Municipal nº 4940/2018, ou nas condições preestabelecida na ata de registro de preços.  
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19.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

19.1)  Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

19.1.1) Para os propósitos deste cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato; 

b) Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar. 

19.2) Considerando os propósitos das cláusulas 19.1 e 19.1.1 deste Edital, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento 
ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados 
à licitação e à execução do contrato. 

19.2.1)  Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, considera-se também como prática atentatória ao 
mais alto padrão de ética. 

a)  destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula 19.1.1 deste 
Edital; 

b)  atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

19.3) O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas 
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa 
ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no 
decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, 
sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

 

20.  CONDIÇÃO DE ENTREGA 
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20.1. O fornecimento do produto a ser registrado na Ata será requisitado, em até 02 (dois) dias 
antes de cada evento, nas quantidades e especificações conforme apresentação da nota de 
empenho ao fornecedor. 

20.2. Os produtos deverão ser entregues em locais diversos, dentro dos limites do município de 
Arapoti/Paraná, conforme relatório expedido pelas Secretarias solicitantes, mediante 
apresentação da nota de empenho ao fornecedor; 

20.3. A entrega deverá ser realizada conforme a requisição de empenho e nota de empenho, devendo ser 
entregue na sua totalidade e quantidade, sob pena de devolução de produto. 

20.4. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 

20.4.1. Provisoriamente em até 02 (duas) horas antes de cada evento, para verificação das 
especificações dos materiais/produtos e para teste de qualidade. 

20.4.2. Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá: 

20.4.2.1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

20.4.2.2. na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contados da 
notificação por escrito, mantida o preço inicialmente contratado, sem ônus para o 
Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo 
com a legislação vigente; 

20.4.2.3. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

20.4.2.4. na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contados da 
notificação por escrito, mantida o preço inicialmente contratado. 

20.5. RECEBIMENTO DEFINITIVO: 

20.5.1. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no imediatamente, após o recebimento 
provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 
contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor 
responsável. 

20.6. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos. 

 

21.  DAS CONDIÇÕES GERAIS 

21.1.  É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

21.2.  O Ordenador de Despesa reserva-se o direito de aditar ou revogar a presente licitação, sem que 
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caiba ao(s) proponente(s) direito a qualquer reclamação ou indenização.  

21.3. O Ordenador de Despesas poderá revogar a presente licitação desde que presentes razões 
relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
devendo anulá-la, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, antes da deliberação final sobre o desfazimento do 
certamente licitatório. 

21.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a 
Prefeitura Municipal de Arapoti não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do procedimento licitatório. 

Arapoti, em 22 de março de 2019. 

 

Adão Rodrigues da Silva 

Pregoeiro  
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Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Eletrônico nº 020/2019_ 

 

OBS: EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO (EPP) e 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ART. 3º E ART. 18 e, AMBOS DA 

LEI COMPLEMENTAR 123/2006, PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR 

MUNICIPAL Nº 77/2018. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente termo de referência tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DERIVADOS DE PANIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 

2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Item Código Nome do produto/serviço Qtd Und Preço 
Unitário 

Preço máximo total 

1 
14600 ACHOCOLATADO QUENTE PRONTO P  CONSUMO 

ACONDICIONADO EM GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO 
530,00 LTS 12,75 6.757,50 

2 
24228 

ALFAJOR RECHEADO COM DOCE DE LEITE - 40GR - 
INGREDIENTES: DOCE DE LEITE (LEITE, AÇÚCAR, 
GLICOSE, CONSERVADOR (SORBATO DE POTASSIO) 
E AROMATIZANTE), FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA 
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA 
VEGETAL, GORDURA ANIMAL, LEITE EM PÓ, CACAU, 
XAROPE DE FRUTOSE, OVOS, FERMENTOS 
QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E 
BICARBONATO DE AMONIO), E MULSIFICANTES 
(LECITINA DE SOJA, POLIGLICEROL 
POLIRRICINOLEATO), CONSERVADORES 
(PROPIONATO DE CALCIO E SORBATO DE POTÁSSIO) 
E AROMATIZANTE. CONTÉM GLUTEN. PODE CONTER 
TRAÇOS DE AMENDOIM E OUTRAS NOZES. 

4.900,00 UNI 1,91 9.359,00 

3 
12948 

APRESUNTADO FATIADO PRODUZIDO A BASE DE 
PALETA OU  PERNIL PROCESSADO E TEMPERADO, 
ADICIONAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE  EMBALADO 
EM SACO PLASTICO NÃO TÓXICO, RESISTENTE, 
PRAZO DE VALIDADE 60 DIAS.  E O SELO DE 
INSPEÇÃO SIM/SIP/SIF 

40,00 KG 14,18 567,20 

4 
27469 

ARROZ DOCE PRONTO PARA O CONSUMO - 
APRESENTAÇÃO:  COPO DESCARTAVEL C/ TAMPA DE 
200 ML (INGREDIENTES/RECEITA MINIMA: ARROZ 
BRANCO/LEITE/LEITE DE COCO/LEITE 
CONDENSADO/AGUÁ/AÇUCAR E CANELA EM PAU). 

1.950,00 UNI 3,00 5.850,00 

5 
25982 BEBIDA LACTEA CONTENDO 200 ML, SABOR 

CHOCOLATE 
900,00 CX 2,25 2.025,00 

6 
124 

BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO  APRESENTACAO 
SACO POLIETILENO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 
COM IOGURTE E POLPA DE FRUTAS  SAQUINHO DE 
1L 

380,00 PCT 4,00 1.520,00 

7 
28652 BEIJINHO DE COCO APROX. 20GR ACONDICIONADO 

EM FORMINHA DE PAPEL 3.500,00 UNI 0,53 1.855,00 
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8 
22486 

BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE 
CHOCOLATE, TIPO MASSA CASEIRA, PEDAÇO DE 5X5 
CM. 

4.900,00 UNI 1,96 9.604,00 

9 
22488 

BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE 
CHOCOLATE E GRANULADO, TIPO MASSA CASEIRA, 
PEDAÇO DE 5X5 CM. 

4.900,00 UNI 2,00 9.800,00 

10 
28448 BOLO DE FESTA COM RECHEIO DE FRUTAS 362,00 KG 32,67 11.826,54 

11 
28449 BOLO DE FESTA DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE 

BRIGADEIRO 
362,00 KG 33,33 12.065,46 

12 
22489 BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA, TIPO MASSA 

CASEIRA, PEDAÇO DE 5X5 CM. 
5.500,00 UNI 7,75 42.625,00 

13 
28651 

BRIGADEIRO DE CHOCOLATE APROX. 20GR  
ACONDICIONADO EM FORMINHA DE PAPEL 4.500,00 UNI 0,53 2.385,00 

14 
22482 

CACHORRO QUENTE, TAMANHO MEDIO, COM PAO DE 
HOT DOG DE 50 GR, E UMA SALSICHA COM MOLHO 
DE TOMATE POR LANCHE. 

3.900,00 UNI 4,61 17.979,00 

15 
14601 

CAFÉ ADOÇADO (PRONTO P/ CONSUMO EM 
GARRAFA TÉRMICA - 1 LITRO). 930,00 LTS 7,75 7.207,50 

16 
22300 EMPADAO DE FRANGO, PEDACO DE 5X5CM, ALTURA 

DE 04 CM. 4.550,00 UNI 3,16 14.378,00 

17 
23283 

LEITE INTEGRAL, TIPO UHT, AQUECIDO E 
APRESENTADO EM  GARRAFA TÉRMICA PRONTO 
PARA O CONSUMO. 

1.490,00 LTS 6,88 10.251,20 

18 
22480 

MINI BOLINHA DE QUEIJO TIPO SALGADINHO DE 
FESTA, COM 35 GR CADA UM, PODENDO TER 
VARIACAO DE ATE 10% NO PESO FRITO. 

44.050,00 UNI 0,49 21.584,50 

19 
27468 

MINI CAROLINA (UND) - APROX. 40GR C/ REDUÇÃO DE 
10% DEPOIS DE PRONTO. 3.550,00 UNI 0,56 1.988,00 

20 
22303 

MINI COXINHA DE FRANGO, TIPO SALGADINHO DE 
FESTA, COM 35 GR CADA UM, PODENDO TER 
VARIACAO DE ATE 10% NO PESO FRITO. 

45.800,00 UNI 0,51 23.358,00 

21 
27614 MINI CROISSANT DE CHOCOLATE - 25GR 4.600,00 UNI 0,94 4.324,00 

22 
8430 MINI CROISSANT DE FRANGO - 25GR 5.300,00 UNI 0,90 4.770,00 

23 
22485 

MINI EMPADINHA DE PALMITO, TIPO SALGADINHO DE 
FESTA, COM 35 GR CADA UM, PODENDO TER 
VARIACAO DE ATE 10% NO PESO ASSADO. 

8.800,00 UNI 0,75 6.600,00 

24 
22479 

MINI ENROLADINHO DE VINA TIPO SALGADINHO DE 
FESTA, COM 35 GR CADA UM, PODENDO TER 
VARIACAO DE ATE 10% NO PESO FRITO. 

6.800,00 UNI 0,55 3.740,00 

25 
27616 MINI ESFIHA ABERTA DE CARNE 5.400,00 UNI 1,13 6.102,00 

26 
28428 

MINI ESFIHA DE CARNE MOÍDA ASSADA peso médio de 
40 gr. 3.800,00 UNI 0,71 2.698,00 

27 
28429 MINI ESFIHA DE FRANGO ASSADA peso médio de 40 gr 3.300,00 UNI 0,71 2.343,00 

28 
28430 MINI ESFIHA DE PRESUNTO E QUEIJO ASSADA peso 

médio de 40 gr. 
3.800,00 UNI 0,75 2.850,00 

29 
27620 MINI ESPETINHO DE FRANGO FRITO 5.600,00 UNI 0,90 5.040,00 

30 
22302 

MINI KIBE, TIPO SALGADINHO DE FESTA, COM 35 GR 
CADA UM, PODENDO TER VARIACAO DE ATE 10% NO 
PESO FRITO. 

7.750,00 UNI 0,84 6.510,00 

31 
27615 MINI PÃO DE QUEIJO 7.750,00 UNI 0,71 5.502,50 
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32 
22483 

MINI PASTEL FRITO DE CARNE MOIDA, TIPO 
SALGADINHO DE FESTA, COM 35 GR CADA UM, 
PODENDO TER VARIACAO DE ATE 10% NO PESO 
FRITO. 

8.800,00 UNI 0,53 4.664,00 

33 
28431 

MINI PASTEL FRITO DE FRANGO tipo salgadinho de 
festa, com 35 gr cada um, podendo ter variação de ate 
10% no peso assado 

4.850,00 UNI 0,54 2.619,00 

34 
27619 MINI PIZZA DE PRESUNTO E QUEIJO 5.400,00 UNI 1,50 8.100,00 

35 
22478 

MINI RISOLES DE QUEIJO E PRESUNTO TIPO 
SALGADINHO DE FESTA COM 35 GR CADA UM, 
PODENDO TER VARIACAO DE ATE 10% NO PESO 
FRITO. 

8.750,00 UNI 0,52 4.550,00 

36 
28432 

MINI RISSOLES DE CARNE MOÍDA, tipo salgadinho de 
festa, com 35 gr cada um, podendo ter variação de ate 
10% no peso frito 

5.750,00 UNI 0,54 3.105,00 

37 
27467 

MINI SONHO DOCE DE LEITE - MASSA CASEIRA FRITA  
(APROX 30GRS) RECHEADO COM NO 10G DE DOCE 
DE LEITE. 

3.600,00 UNI 0,93 3.348,00 

38 
25896 

MINI SONHO GOIABADA - MASSA CASEIRA FRITA 
(APROX 30GRS)  RECHEADO COM NO MINIMO 10G DE 
GOIABADA. 

3.100,00 UNI 0,93 2.883,00 

39 
27537 MINI TORTA DE BANANA - APROX. 50GR -  C/ 

REDUÇÃO DE 10% DEPOIS DE PRONTO. 
3.130,00 UNI 1,12 3.505,60 

40 
27538 

MINI TORTA DE LIMAO - APROX. 50GR.   C/ REDUÇÃO 
DE 10% DEPOIS DE PRONTO. 3.330,00 UNI 1,23 4.095,90 

41 
27536 MINI TORTA DE MARACUJA - APROX. 50GR - C/ 

REDUÇÃO DE 10%  DEPOIS DE PRONTO. 3.130,00 UNI 1,68 5.258,40 

42 
22298 

MISTO FRIO: PAO FRANCES DE 50 GRAMAS + FATIA 
DE PRESUNTO DE 22 GR + 01 FATIA DE QUEIJO DE 20 
GR. 

2.600,00 UNI 2,72 7.072,00 

43 
22290 

PAO DE FORMA TRADICIONAL FATIADO, PACOTE DE 
500 GR, EMBALAGEM DE PLASTICO COM DADOS DO 
PRODUTO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE DATA 
DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INFORMACOES 
NUTRICIONAIS DO ALIMENTO. FATIAS DE 25 GR 
CONTENDO APROXIMADAMENTE 63 KCAL. 

230,00 PCT 5,82 1.338,60 

44 
22481 

PAOZINHO DE BATATAS COM RECHEIO DE FRANGO 
COM CATUPIRY, PESO MEDIO DE 40 GR. 5.600,00 UNI 1,42 7.952,00 

45 
25988 

PATE DE FRANGO CASEIRO Patê de frango 
confeccionado com: 30 % peito de frango cozido e 
desfiado,  cebola,  requeijão e cheiro verde. Deve ser 
acondicionado em ambiente refrigerado e transportado em 
recipiente atóxico e que garanta a sanidade alimentar do 
produto. 

135,00 KG 21,97 2.965,95 

46 
23920 

QUEIJO TIPO MUSSARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO, 
FATIA DE 20 GR, ingredientes leite e fermento lácteo, 
conservação 0 a 10° C, características adicionais de 
primeira qualidade embalado em saco plástico não toxico, 
reisitente, prazo de validade 60 dias. 

60,00 UNI 30,18 1.810,80 

47 
27465 

QUICHE DE ESCAROLA COM BACON - APROX. 30GR. 
C/ REDUÇÃO DE 10%  DEPOIS DE PRONTO. 4.550,00 UNI 2,42 11.011,00 

48 
27464 

QUICHE DE FRANGO - APROX. 30GR. C/ REDUÇÃO DE 
10% DEPOIS DE PRONTO. 4.050,00 UNI 6,80 27.540,00 

49 
20804 

REFRIGERANTE DE 2 LITROS GUARANA AÇAI 
Contendo: agua gaseificada, acucar, extrato de cenoura 
roxa e hibisco, extrato de guaraba, corante caramelo IV, 
acidulantes acido fosforico e acido citrico, emulsificante, 
goma acacia, aromatizante e regulador de acidez, citrato 
de sodio, Similar ou Superior ao guarana antarctica acai. 

1.015,00 LTS 7,77 7.886,55 

50 
21142 

REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM PET, 2 
LITROS. Contendo: agua gaseificada, acucar, extrato de 1.015,00 UNI 7,77 7.886,55 
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noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 
338 e aroma natural. Similar ou superior a Coca-Cola. 

51 
21144 

REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET, 
2 LITROS. Contendo: agua gaseificada, acucar, sucos de 
laranja e maca, reguladores de acidez, acido citrico e 
citrato de sodio, aroma sintetico identico ao natural, 
conservadores benzoato de sodio e sorbato de potassio, 
estabilizantes acetato isobutirato de sacarose e dioctil 
sulfosuccinato de sodio, corante artificial a,arelo crepusculo 
FCF, Similar ou superior a Fanta Laranja. 

445,00 UNI 6,94 3.088,30 

52 
21143 

REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, EMBALAGEM PET, 2 
LITROS. Contendo: agua gaseificada, acucar, suco de 
limao na porcentagem de 2,5, aroma natural, acidulante, 
acido citrico, conservadores, benzoato de sódio, sorbato de 
potassio, Similar ou superior a Sprite 

445,00 UNI 6,94 3.088,30 

53 
25985 

SALADA DE FRUTAS COM FRUTAS VARIADAS 
contendo minimo de quatro tipos banana, maca, mamao e 
laranja colocadas em potes descartaveis de 300 ml de 
material transparente com tampa 

2.250,00 UNI 3,43 7.717,50 

54 
28434 SANDUICHE NATURAL COM MINI PÃO FRANCÊS, COM 

SALPICÃO DE FRANGO, ALFACE E CENOURA RALADA 3.050,00 UNI 2,13 6.496,50 

55 
28435 SANDUÍCHE NATURAL COM PÃO DE FORMA,  COM 

UMA FATIA DE PRESUNTO E UMA FATIA DE QUEIJO 
2.400,00 UNI 3,80 9.120,00 

56 
28436 

SANDUICHE X SALADA, CONTENDO PRESUNTO,  
QUEIJO, TOMATE, ALFACE, HAMBÚRGUER, MILHO, 
ERVILHA ETC. 

1.700,00 UNI 11,83 20.111,00 

57 
20814 SUCO DE NECTAR DE FRUTA EMBALAGEM TETRAPAK 

DE 1 LITRO DIVERSOS SABORES 
2.350,00 LTS 6,80 15.980,00 

58 
18272 SUCO DE SOJA  EMBALAGEM TRETRAPACK DE 200ML  

C  CANUDO 
700,00 UNI 2,73 1.911,00 

59 
18264 

SUCO DE SOJA EMBALAGEM TRETRAPACK DE 200ML 
C  CANUDO 700,00 UNI 2,73 1.911,00 

60 
18265 SUCO DE SOJA EMBALAGEM TRETRAPACK DE 200ML 

C  CANUDO 500,00 UNI 2,73 1.365,00 

61 
18266 SUCO DE SOJA EMBALAGEM TRETRAPACK DE 200ML 

C  CANUDO 
150,00 UNI 2,73 409,50 

62 
18265 SUCO DE SOJA EMBALAGEM TRETRAPACK DE 200ML 

C  CANUDO 
200,00 UNI 2,73 546,00 

63 
18266 

SUCO DE SOJA EMBALAGEM TRETRAPACK DE 200ML 
C  CANUDO 550,00 UNI 2,73 1.501,50 

64 
18680 

SUCO PRONTO PARA O CONSUMO, PREPARADO  
COM A FRUTA IN NATURA (ABACAXI) adoçado e gelado, 
apresentado em garrafa térmica. 

670,00 LTS 10,17 6.813,90 

65 
18955 

SUCO PRONTO PARA O CONSUMO, PREPARADO  
COM A FRUTA IN NATURA (LARANJA) adoçado e 
gelado, apresentado em garrafa térmica. 

720,00 LTS 8,50 6.120,00 

66 
21134 

SUCO PRONTO PARA O CONSUMO, PREPARADO COM 
PÓ  ARTIFICIAL SABOR ABACAXI adoçado e gelado, 
apresentado em garrafa térmica. 

400,00 LTS 5,67 2.268,00 

67 
21135 

SUCO PRONTO PARA O CONSUMO, PREPARADO  
COM PÓ ARTIFICIAL SABOR LARANJA adoçado e 
gelado, apresentado em garrafa térmica. 

530,00 LTS 5,67 3.005,10 

68 
21136 

SUCO PRONTO PARA O CONSUMO,  PREPARADO 
COM PÓ ARTIFICIAL SABOR TANGERINA,  adoçado e 
gelado, apresentado em garrafa térmica. 

300,00 LTS 5,67 1.701,00 

69 
25987 TORRADA QUADRADA TAMANHO 4 POR 4 CM 1.600,00 UNI 0,73 1.168,00 

70 
28437 TORTA SALGADA DE FRANGO, PEDAÇO DE 5X5CM 2.300,00 UNI 2,76 6.348,00 
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71 
22299 TORTA SALGADA DE LEGUMES IN NATURA, PEDACO 

DE 5X5CM. 
2.800,00 UNI 2,76 7.728,00 

72 
28438 

TORTA SALGADA DE PRESUNTO E QUEIJO, PEDAÇO 
DE 5X5CM 2.200,00 UNI 2,76 6.072,00 

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

3.1    Após Autorização de Fornecimento, a empresa vencedora deverá efetuar a entrega no dia do evento, 
sem custo adicional, nos locais indicados pelo setor responsável, sendo de total responsabilidade da 
Licitante Vencedora a entrega. Caso a entrega não for realizada no prazo referido, a CONTRATADA 
estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei.  

3.2    Os produtos de produção própria deverão ser confeccionados no dia dos eventos e serem entregues 
em embalagens próprias; 

3.3     Os produtos deverão ser transportados em veículo adequado, conforme normas vigentes; 

3.4    Os salgados deverão obedecer à seguinte composição: a massa deverá corresponder a 30% do peso, 
o restante do percentual (70%) corresponderá ao recheio;  

3.5    O recheio dos salgados deverão ser compostos de carnes brancas sem pele e osso, carnes vermelhas 
sem gordura e osso e queijos diversos. 

3.6    As preparações deverão ser adaptadas ao forno ou servidas cozidas ou ao natural de acordo com os 
tipos de salgados;  

3.7    O refogado do recheio deverão ser composto de legumes e verduras in natura;  

3.8   Os veículos destinados ao transporte de alimentos para o consumo humano, refrigerados ou não, 
devem dispor de condições suficientes para garantir a integridade e a qualidade do produto, durante o 
transporte, os alimentos devem ficar protegidos da poeira e de outros elementos polidores. 

3.9   Os itens de panificação/pães/tortas/bolos/salgadinhos fritos e assados, deverão ser de produção 
própria, realizados no estabelecimento da proponente fornecedora. 

3.10  A empresa deverá ter autorização para manuseio e manipulação de alimentos, comprovadas 
através da apresentação da Licença Sanitária, ou seja, autorização para fabricação própria. 

3.11  Os produtos deverão ser entregues em locais diversos, dentro dos limites do município, conforme 
relatório expedido pelas Secretarias solicitantes, mediante apresentação da nota de empenho ao 
fornecedor; 

3.12   Caberá ao as Secretarias solicitantes, a responsabilidade pelo recebimento e verificação dos produtos; 

3.13  É de intera responsabilidade da contratada, arcar com as despesas de entrega, bem como as despesas 
com embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 
entrega e da própria aquisição dos produtos. 

 

4. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (quando for o caso) 

4.1 Caso seja exigido pelo Pregoeiro, à empresa classificada em primeiro lugar em qualquer um dos 
itens relacionados neste Termo de Referência e no Edital estará obrigada à apresentação de amostra 
do produto. 
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4.2 A apresentação da amostra deverá ser da seguinte forma: 

I.  Uma amostra do mesmo produto cotado na proposta, identificada com o nº desta licitação, a ser 
entregue na Rua Ondina Bueno de Siqueira, nº 180, Bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, 
Estado do Paraná, CEP 84.990-000 (Fone: (43) 3512-3000) aos cuidados do Pregoeiro. 

II.  A amostra deverá ser entregue em até 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, 
no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h, no endereço acima. 

III.  O município disponibilizará o laudo da avaliação em até 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da amostra. 

IV.  Responsável pela análise e emissão do laudo de avaliação da amostra, será por um servidor 
indicado pelo município. 

V.  As amostras enviadas, pela empresa classificada em primeiro lugar em qualquer um dos itens 
relacionados, no caso de ser(em) aprovada(s), não serão devolvidas, sendo abatido o seu 
numerário do quantitativo total do respectivo item. 

VI.  As amostras reprovadas poderão ser retiradas pelos licitantes, neste caso, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, convocando o licitante a apresentar a(s) amostra(s), na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 
Edital. 

4.3 A empresa que efetuar a proposta, mas não entregar a amostra até o prazo estipulado, bem como a 
empresa que tiver sua amostra reprovada, terá sua proposta desclassificada. 

4.4 Não serão aceitas amostras de forma diversa da exigida neste Edital, ficando o licitante, que assim o 
proceder, desclassificado da licitação. 

 

5. VALOR MAXIMO 

5.1 R$ 495.527,35 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e 
Cinco Centavos). 

5.2 O preço máximo fixado para a futura contratação no subitem 4.1 deste termo de referência é estimativo, 
sendo que a quantidade máxima poderá não ser atingida durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços, não cabendo à licitante vencedora quaisquer direitos caso o limite previsto não seja alcançado. 

 

6. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA 

6.1 O produto licitado deverá ser entregue conforme o item 20 do edital. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos da dotação orçamentária 
informado no item 14 do edital. 

 

8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1 Conforme subitens 2.5 e 2.6 do edital. 
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ANEXO II 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

PROPOSTA COMERCIAL FINAL 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica XXXX acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

  NOME DA EMPRESA: 

  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

  REPRESENTANTE e CARGO: 

  CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

  ENDEREÇO e TELEFONE: 

  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

2 PROPOSTA (READEQUADA AO LANCE VENCEDOR) 

Lote Item Qtd Marca Descrição do objeto Unit Total 

        

TOTAL Total Geral dos Itens 

 PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

3  CONDIÇÕES GERAIS 

3.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 
DECISÃO. 
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ANEXO III 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENORES 
 
 
 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº ___/201_ 

 
Com vistas à participação no pregão acima epigrafado e, para todos fins de direito, declaramos que não 
possuímos em nosso quadro funcional menores de dezoito anos executando trabalho no período noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos de idade, consoante art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
___________, ___ de _________ de 201_. 

 

 

___________________________________ 
Nome da Empresa 

CNPJ 

 

__________________________________ 
Responsável (nome/assinatura) 
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ANEXO IV 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE 

 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº ___/201_ 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a 
modalidade Pregão nº ___/201_, instaurado pela Prefeitura Municipal de Arapoti, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

___________, ___ de _________ de 201_. 

 

 

___________________________________ 
Nome da Empresa 

CNPJ 

 

__________________________________ 
Responsável (nome/assinatura) 
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ANEXO V 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº ___/201_ 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ no 

_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 

3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 

8.538, de 06/10/2015. 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais 

defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 

declarada vencedora do certame. 

___________, ___ de _________ de 201_. 

 

 

___________________________________ 
Nome da Empresa 

CNPJ 

 

__________________________________ 
Responsável (nome/assinatura) 

 

Obs. A assinatura do responsável legal da empresa deverá ser reconhecida em cartório. 

Obs. Essa declaração poderá ser substituída pela Certidão Simplificada emitida pela respectiva Junta Comercial, ou outro 
documento equivalente, expedido por Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que comprove o enquadramento 
da empresa, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias. 

Obs. A certidão Simplificada emitida por meio eletrônico estará condicionada a verificação de autenticidade desde que o prazo 
de expedição não seja superior a 30 (trinta) dias. 
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ANEXO VI 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

PREGÃO ELETRONICO N° ___/201_ 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ nº ________________, com sede ______________, 

DECLARA, para os fins do disposto na Súmula Vinculante nº 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal, 

Acórdão nº 2745/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Prejulgado n° 09 do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná que: 

 

NÃO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que mantenham contratos de qualquer natureza ou 

que sejam sócios de empresas que mantenham contratos de qualquer natureza, com o Poder Executivo 

Municipal. 

NÃO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos ou exerçam cargo 

comissionado ou função gratificada na Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo e do 

Poder Legislativo Municipal. 

 

Ainda, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Para os fins desta declaração, consideram-se parentes: 

 

 Parente em linha reta Parente colateral Parente por afinidade  

(familiares do cônjuge) 

1º grau Pai, mãe e filho (a). --- Padrasto, madrasta, enteado (a), 

sogro (a), genro e nora. 

2º grau Avô, avó e neto (a). Irmãos. Cunhado (a), avô e avó do cônjuge 

3º grau Bisavô, bisavó e bisneto Tio (a) e sobrinho (a) Concunhado (a). 

 

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de 

que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei. 

___________, ___ de _________ de 201_. 

___________________________________ 
Nome da Empresa 

CNPJ 

__________________________________ 

Responsável (nome/assinatura) 
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ANEXO VII 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO TEM EM SEU QUADRO DE EMPREGADOS, SERVIDORES 
PÚBLICOS 

 

 
 

PREGÃO ELETRONICO N° ___/201_ 
 
 

Declaração da própria empresa que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da 

contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9°, inciso 

III, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme modelo abaixo: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Razão Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº ______________, sediada à (endereço 

completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da 

contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de. decisão, bem como sócios, 

gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal. 

 

___________, ___ de _________ de 201_. 

 

 

___________________________________ 
Nome da Empresa 

CNPJ 

 

__________________________________ 
Responsável (nome/assinatura) 
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ANEXO VIII 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/201_ 
PREGÃO ELETRONICO Nº ___/201_ 
PROCESSO Nº ___/201_ 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o, MUNICÍPIO DE ARAPOTI, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Rua Placídio Leite, nº 148, Centro Cívico, Arapoti, Paraná, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 75.658.377/0001-31, neste ato representado pela Prefeita a Senhora NERILDA APARECIDA 
PENNA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 882.131-3/SSP-PR, inscrito no CPF/MF nº 177.929.759-
91, residente e domiciliado na Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, para atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal Agrícola, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificadas nesta ATA, 
de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores, Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº 4940, de 
10 de Agosto de 2018, e respectivas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

Fornecedor: __(NOME DO FORNECEDOR)__, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº __(Nº do CNPJ)__, com sede na cidade de __(Endereço completo)___, neste ato representada pelo 
representante legal o Senhor __(NOME DO REPRESENTANTE)__, inscrito no CPF/MF sob o nº __(Nº do 
CPF)__, portador da Cédula de Identidade nº __(Nº do RG)__, residente e domiciliado __(Endereço)__, com 
o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s): 

 

1.  DO OBJETO 

1.1. O objeto desta ATA é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DERIVADOS DE PANIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, de conformidade com as especificações previstas 
no Anexo I e propostas apresentadas na licitação de Pregão nº ___/201_ e Processo nº ___/201_, que 
integram este instrumento. 

 

2.  DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

2.1. O fornecimento do produto a ser registrado na Ata será requisitado, em até 02 (dois) dias 
antes de cada evento, nas quantidades e especificações conforme apresentação da nota de 
empenho ao fornecedor. 

2.2. Os produtos deverão ser entregues em locais diversos, dentro dos limites do município de 
Arapoti/Paraná, conforme relatório expedido pelas Secretarias solicitantes, mediante 
apresentação da nota de empenho ao fornecedor; 
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2.3. A entrega deverá ser realizada conforme a requisição de empenho e nota de empenho, devendo ser 
entregue na sua totalidade e quantidade, sob pena de devolução de produto. 

2.4. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 

2.4.1. Provisoriamente em até 02 (duas) horas antes de cada evento, para verificação das 
especificações dos materiais/produtos e para teste de qualidade. 

2.4.2. Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá: 

2.4.2.1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

2.4.2.2. na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contados da 
notificação por escrito, mantida o preço inicialmente contratado, sem ônus para o 
Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo 
com a legislação vigente; 

2.4.2.3. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

2.4.2.4. na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contados da 
notificação por escrito, mantida o preço inicialmente contratado. 

2.5. RECEBIMENTO DEFINITIVO: 

2.5.1. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no imediatamente, após o recebimento 
provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 
contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor 
responsável. 

2.6. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos. 

 

3.  VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura. 

3.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto 
Municipal nº 4940/2018, ou nas condições preestabelecida na ata de registro de preços.  

 

4. DO GESTOR E FISCALIZAÇÃO 

4.1. Caberá a gestora da Ata de Registro de Preços, o servidor XXXXXXXXXXXXXXX, matrícula nº XXXX, 
RG. nº XXXXX SSP/PR, CPF nº XXXXXXXXXXXXX, promover todas as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições estipuladas no Edital, nesta Ata, e ainda: 
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4.1.1. Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste Edital 
e na legislação, no caso de constatar qualquer irregularidade cometida; 

4.1.2. Encaminhar o fato à deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos públicos competentes 
para a adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de 
apropriação indébita e de prejuízo ao Erário. 

4.2.  A fiscalização da Ata de Registro de Preços será feita pelo(a) servidor(a)   , matrícula nº  , RG. nº, CPF 
nº , especialmente designada na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93. 

4.2.1. Caberá ao fiscal indicado, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer objeto que não esteja de 
acordo com as exigências, bem como determinar prazo para substituição do produto/material 
eventualmente fora de especificação; 

4.2.2. Acompanhar a execução desta Ata e comunicar formalmente qualquer irregularidade ao Gestor 
da Ata de Registro de Preços, para que tome as devidas providencias. 

4.2.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou 
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 

4.2.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não elide nem diminui a 
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as 
partes. 

 

5. DO VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

5.1. Por se tratar de pregão eletronico para registro de preços, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
valor unitário de cada bem adquirido, em moeda brasileira corrente. 

5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará 20 (vinte) dias úteis após a data de protocolo da Nota 
com o Fiscal de Contratos até a data do efetivo pagamento, acompanhada das Certidões Negativa 
fiscais da Clausula 11.3 do Edital, em que os juros de mora serão calculados à taxa do IGPM e juros de 
1% ao mês. 

5.3. Para a liberação do pagamento, a contratada encaminhará nota fiscal eletrônica ao endereço 
licitacao@arapoti.pr.gov.br, acompanhada das certidões exigidas no subitem 11.3 do edital, 
(REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA), do edital. 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere 
direito a acréscimos de qualquer natureza. 

5.5. A Prefeitura Municipal de Arapoti fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos da dotação 
orçamentária: 
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Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 
Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

2019 02920 11.001.08.244.0048.2250 00941 3.3.90.30 
2019 02800 11.001.08.244.0002.2213 00934 3.3.90.30 
2019 03090 11.001.08.244.0049.2059 00936 3.3.90.30 
2019 03140 11.001.08.244.0049.2260 00933 3.3.90.30 
2019 01410 08.004.13.392.0010.2093 00000 3.3.90.30 
2019 01340 08.004.13.392.0010.2086 00000 3.3.90.30 
2019 01040 08.002.12.361.015.2084 00000 3.3.90.30 
2019 01720 10.001.10.122.0004.2032 00303 3.3.90.30 
2019 00070 02.001.04.122.0036.2003 00000 3.3.90.30 
2019 03890 14.001.22.122.0017.2071 00000 3.3.90.30 
2019 02000 10.001.10.301.0004.2024 00303 3.3.90.30 
2019 01880 10.001.10.301.0004.2023 00303 3.3.90.30 

 

7. DOS DIREITOS DAS PARTES 

7.1.1. Constituem direitos do CONTRATANTE: 

a)  receber o objeto desta Ata de Registro de Preços nas condições previstas nesta ata e edital da 
licitação; 

b)  rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com as 
condições descritas na presente Ata; 

c)  modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público 
respeitado os direitos da CONTRATADA; 

d)  rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inc. I do art. 79 da Lei N. 8.666/93; 

e)  fiscalizar a execução da presente Ata; 

f)  aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

7.1.2. Constituem direitos da CONTRATADA: 

a) perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos. 

 

7.1.3.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1.3.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a)  Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual; 

b)  Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da presente contratação; 

c)  Efetuar o pagamento ajustado, observadas as condições descritas no presente instrumento 
contratual; 

d)  Manter, sempre por escrito ou por e-mail com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o 
objeto contratado; 

e)  promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da Ata de Registro 
de Preços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA 
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as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte 
daquele; 

f)  prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante 
da CONTRATADA, facilitando o acesso e esclarecimento de quaisquer dúvidas relacionadas à 
execução da Ata de Registro de Preços; 

g)  receber os produtos nos prazos e condições estabelecidos nesta Ata, assegurando-se das 
perfeitas condições dos materiais e serviços empregados, responsabilizando a CONTRATADA 
por qualquer dano causado resultante da má qualidade dos mesmos. 

 

7.1.4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1.4.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a)  manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

b)  indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução da Ata; 

c)  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto da Ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados; 

d)  ressarcir os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução da Ata, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

e)  pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das 
atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados; 

f) não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes desta Ata, sem a 
prévia e expressa concordância do CONTRATANTE. 

 

8.  DAS PENALIDADES 

8.1. O descumprimento das obrigações assumidas na licitação ensejará na aplicação pelo Município, 
garantido o contraditório e a ampla defesa ao licitante interessado, das seguintes sanções, independente 
de outras previstas: 

I -  advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatório ou da 
execução contratual; 

II –  multa moratória, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor definido como preço 
máximo da licitação, por dia útil, limitada ao percentual máximo de 2% (dois por cento), na hipótese 
de atraso no adimplemento de obrigação, tais como a celebração da Ata de Registro de Preços fora 
do prazo descrito no Item 17.1 do edital, início e entrega dos produtos fora do prazo descrito 
estipulado no Item 20 do edital; 

III - multa penal, de até 10% (dez por cento), sobre o valor global contratado, nas seguintes hipóteses, 
dentre outras: 

a) - não celebração da Ata de Registro de Preços; 
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b) - não entrega de documentação exigida para o certame ou instrumento contratual; 

c) - apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou instrumento contratual; 

d) - não manutenção da proposta; 

e) - retardamento da execução do objeto contratual 

f) - falha na execução contratual 

g) -  fraude na execução contratual 

h) -  comportamento inidôneo; 

i) - cometimento de fraude fiscal. 

IV - multa penal, de 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da parcela não executada, nos 
casos de inexecução parcial desta Ata de Registro de Preços. 

V - multa penal, de 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor desta Ata, no caso de inexecução 
total desta Ata de Registro de Preços. 

VI -  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso III, do art. 87, da Lei 
nº 8.666/93, nas hipóteses: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Falhar gravemente na execução do contrato; 

e) Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para 
reparação de erros. 

VII -  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo 
com o inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante/Contratada ressarcir ao Município pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, 
entre outros comportamentos e em especial quando: 

a) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

b) Comportar-se de modo inidôneo; 

c) Cometer fraude fiscal; 

d) Fraudar na execução do contrato. 

8.2. As sanções previstas nos incisos do Item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente. 

8.3. As sanções poderão ser relevadas nas hipóteses de não cumprimento das obrigações por motivo de 
caso fortuito e de força maior, devidamente justificados e comprovados. 

I - Na hipótese da ocorrência de atraso na entrega, decorrente de motivo de força maior e/ou fatores 
imponderáveis, os fatos deverão ser submetidos, por escrito, ao órgão licitador, com as justificativas 
correspondentes, para análise e decisão; 

II - Quando imotivada, a justificativa não será causa excludente da aplicação de sanções. 
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8.4. As sanções previstas nos itens acima mencionados admitem defesa prévia do interessado no respectivo 
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da pena de declaração de inidoneidade, 
hipótese em que é facultada a defesa no prazo de 10 (dez) dias da abertura da vista. 

8.5. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro Geral do Município no prazo de 05 
(cinco) dias corridos a contar da data da notificação, podendo o seu valor ser descontado do documento 
de cobrança, na ocasião de seu pagamento. 

8.6. Caso o contratado não possua crédito suficiente para a cobertura da multa, será regularmente intimado 
para efetuar seu pagamento através de guia a ser fornecida pela Divisão de Tributação e Cadastro da 
Prefeitura Municipal. 

8.7. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos mensais ou cobradas judicialmente. 

8.8. As sanções poderão ser cumulativas e, além dessas estabelecidas, a Administração poderá recusar os 
serviços contratados, se a sua prestação não estiver de acordo com o exigido na descrição do objeto 
deste edital e não for corrigida imediatamente. 

 

9. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

9.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

9.2.  Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 

9.2.1.  Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo 
a CONTRATANTE convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, 
oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

9.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar 
revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de 
planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, 
em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. 

9.3.1. Procedente o pedido, o CONTRATANTE providenciará a alteração do preço registrado. 

9.3.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, o CONTRATANTE poderá: 

a)  liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 

b)  convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O presente registro de preços poderá ser cancelado nos termos das disposições fixadas no Art. 12 e 
13 do Decreto Municipal nº 4.940/18. 

 

 

11. DA LICITAÇÃO E A VINCULAÇÃO DA EXECUÇÃO 
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11.1. Independentemente de transcrição, fazem parte da presente Ata de Registro de Preços, condicionando 
a execução, todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório da licitação e seus 
respectivos anexos, bem como a proposta apresentada no procedimento licitatório. 

 

12.  DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

12.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 4940/18 e, por outras normas de direito público ou privado que melhor 
tutelem o interesse público (coletivo). 

12.2. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas da presente Ata de Registro de 
Preços serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da 
boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo 
único, do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em 
conta sempre e preponderantemente o interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado. 

 

13. DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base nas legislações em 
vigor, em especial pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e, Decreto Municipal 4940/18. 

 

14.  DAS CONDIÇÕES GERAIS 

14.1. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser 
devidos em decorrência da presente, correrão por conta da CONTRATADA. 

14.2. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os produtos objeto 
desta Ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de 
validade da Ata, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços. 

14.3. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta 
Ata, salvo expressa autorização da CONTRATANTE. 

 

15. DO FORO 

15.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o 
foro da Comarca de Arapoti, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou se torne. 

15.2. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam este Instrumento em duas (02) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo, para fins de direito. 

Arapoti, __de _____ de 201_. 

 

_____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 

NERILDA APARECIDA PENNA 
-CONTRATANTE- 

______________________________________ 
NOME DA CONTRATADA 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
-CONTRATADA- 
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ANEXO IX 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

1  Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 

2 São responsabilidades do Licitante: 

I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais 
venha a participar; 

II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins 
de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno 
conhecimento; 

IV. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e 

V. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3  O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de 
taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  
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4  O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente 
às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento 
Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    

5  (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos 
poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código 
Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse 
realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 
podendo a sociedade corretora, para tanto: 

I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

II. apresentar lance de preço; 

III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 

V. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

VI. apresentar e retirar documentos; 

VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

VIII. assinar documentos relativos às propostas; 

IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que 
não poderá ser substabelecido. 

 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 

6  O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a 
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades 
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.  

Local e data:  

 

Assinatura:_____________________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  

 

Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 
Operadores 
1 Nome: 
 CPF:  Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
3 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de 
seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de 
seu uso indevido; 

II. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita 
de seu titular ou do Licitante; 

III. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

V. O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de 
Proteção de Credito e no SERASA.   

 

Local e data:  

 

Responsável:_____________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO X 

(MODELO) 
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL 

 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/201_ 

 

 
Declaramos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no 
prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados: 

Razão Social:_________________________________________________________________________ 

CNPJ/MF:_________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

CEP:_______________ Cidade:_________________________________ UF: _____________________ 

Email: __________________________________________________ Tel./Fax:_____________________ 

 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome:_______________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

CEP:___________________ Cidade:__________________________________ UF:_________________ 

CPF/MF:_______________________ Cargo/Função: _________________________________________ 

Carteira Identidade nº:______________________ Expedido por: ________________________________ 

Naturalidade: _______________________________ Nacionalidade:______________________________ 

 

Os dados bancários de nossa empresa são:  

Banco __(nº e nome)__, Agência __(nº e nome)__ e Conta Corrente nº _________. 

 

Local, __ de _____ de 201_ 

________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO E/OU FUNÇÃO 

 


