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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2019 
MODALIDADE: Pregão Presencial N.º 51/2019 
TIPO: Menor Preço por Item. 
INTERESSADA: Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo 
RESPONSÁVEL: Dircinei de Paulo Dias 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas na manutenção das 
Secretarias Municipais. 
Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 08 (oito) anexos, a saber: 
ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO III – Termo de Referência; 
ANEXO IV – Termo de Credenciamento; 
ANEXO V – Modelo de declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação (inc. 
VII do art. 4º da Lei 10.520/2002); 
ANEXO VI – Modelo de declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII - Modelo de declaração de que a proponente não emprega menores de 18 anos (inc. 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal); 
ANEXO VIII – Modelo de declaração de entrega. 
 

PREÂMBULO: 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA/PR, com sede a Rua 

Reinaldo Martins Gonçalves, nº. 85, Centro, na cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, 
pelo seu PREGOEIRO, designado pela Portaria n.º 03/2019, de 04 de janeiro de 2019 torna público 
para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVO para Microempreendedor 
Individual – MEI, Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme descrito neste 
edital e seus anexos, de conformidade com as Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e alterações 
posteriores, com a Lei Municipal nº 836/2015 que institui e regulamenta o Pregão no município e o 
Decreto n° 09/2009 que regulamenta o sistema de Registro de Preços no Município de São José da 
Boa Vista, bem como com a Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.  

Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no 
objeto deste edital e seus Anexos poderão ser entregues ao Pregoeiro das 09h00min até às 
10h00min, sendo que pontualmente às 10h00min (horário de Brasília) o Pregoeiro dará início à 
abertura dos envelopes, no dia 11 de setembro de 2019, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São José da Boa Vista, na Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Centro, na Cidade 
de São José da Boa Vista, Estado do Paraná. Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, 
a mesma se fará nos dias subsequentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de 
funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
1. DO OBJETO: 
1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas na manutenção das 
Secretarias Municipais, conforme Anexo I e Termo de Referência (Anexo III). 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1. As despesas relativas a este processo licitatório serão custeados com recursos próprios do 
município.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

CNPJ: 76.920.818/0001-94 
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Fone: (43) 3565 1252 / 3565 1288 

Centro, CEP: 84.980-000, São José da Boa Vista - Paraná 

75, 76, 87, 99, 100, 101, 103, 104, 124, 125, 127, 136, 144, 186, 188, 189, 215, 291, 477, 488, 567, 
568, 623, 631, 638, 668. (Códigos Reduzidos) 
3. DA PARTICIPAÇÃO: 
3.1 Poderão participar exclusivamente Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa - ME 
e Empresa de Pequeno Porte - EPP, que comprovem com documentos de registros ou autorizações 
legais, que explorem ramo de atividade compatível com este objeto e que atenderem as condições 
deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos;  
3.2 Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de 
interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e 
liquidação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também 
abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e 
contratar com a PREFEITURA, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
4. DO CREDENCIAMENTO: 
4.1. No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante deverá se 
apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
4.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de entrega dos 
envelopes contendo a proposta de preços e documentação de habilitação. 
4.3. O representante legal da empresa licitante deverá apresentar em mãos cópia do RG ou outro 
documento com foto e Termo de Credenciamento conforme ANEXO IV, assinado por responsável 
legal da empresa. 
4.3.1 A proponente deverá apresentar também e em separado dos envelopes, declaração de que a 
proponente cumpre os requisitos de habilitação conforme Anexo V, e comprovação e Declaração 
de que cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa, empresa de pequeno 
porte ou microempreendedor individual, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 e 49 da Lei Complementar 123/2006.  
4.4. O licitante que desejar se fazer acompanhar por advogado, deverá providenciar a identificação 
do mesmo com a apresentação da Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e documento que o 
autorize a se pronunciar em nome do licitante. 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro Oficial, em conformidade com 
este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital. 
5.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante de cada licitante entregará seus 
envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir 
desse momento, a admissão de novos licitantes. 
5.3. O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as 
seguintes informações: 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR 
PREGÃO PRESENCIAL n. º 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu 
exterior as seguintes informações: 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 
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6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou impressa, redigida 
com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem 
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e 
rubricadas nas demais pelo representante legal da empresa licitante.  
6.1.1. Deverá também, obrigatoriamente, a Proposta de Preços ser apresentada em meio digital 
(C.D)/Pen Drive, conforme o Sistema Betha Auto Cotação (versão 2.0.26), sob pena de 
inabilitação se não apresentada, podendo a proposta eletrônica ser retirada das seguintes formas: 
a) Na Sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, no Departamento de Licitações, nos 
seguintes horários: Das 9h00min às 11h30 min e das 13h00min às 16h30 min, de segunda à sexta 
feira, até 02 (dois) dias antes da realização do certame; 
b) Por meio eletrônico, através do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br 
6.2. Na proposta de Preços deverá constar: 
6.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone, 
fax para contato, nº da conta corrente, agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico 
(e-mail); 
6.2.2. Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação. Caso o referido prazo não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
6.2.3. Preços unitários, total e global, em moeda corrente nacional, expressos em algarismo, 
fracionados até o limite de duas casas após a vírgula. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros. A descrição deve ser firme e precisa, sem 
alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado por item, devendo inclusive ser mencionada a marca do produto cotado, no corpo da 
proposta; 
6.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 
inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem 
ônus adicionais. 
6.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno reconhecimento de que não se enquadra em 
nenhuma das situações impeditivas de participação a seguir enumeradas: 
6.4.1. Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de São José da Boa 
Vista, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente prorrogação de prazo e 
este foi devidamente acatado; 
6.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, sejam com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 
que serão avaliadas pela autoridade competente do Município de São José da Boa Vista. 
6.6. As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições estabelecidas no Anexo I 
do edital. 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
7.2. Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de MENOR PREÇO POR 
ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 
(dez por cento), relativamente à de MENOR PREÇO POR ITEM. 
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7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 
7.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais. 
7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem 
decrescente de valor. 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou constante 
na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas. 
7.7. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação. 
7.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados pela 
proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 
7.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo Pregoeiro. 
7.10. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido no 
objeto deste edital e seus Anexos. 
7.11. Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance ou proposta, o 
pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
7.12. Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas 
as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, as 
classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente persistindo a igualdade de preços será 
adotado o critério de desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, na própria sessão. 
7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 
Anexos. 
8. DA HABILITAÇÃO: 
Tendo sido aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação do licitante que a tiver formulado. Para confirmação das suas condições habilitatórias 
deverá apresentar: 
8.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 2, os documentos específicos 
para participação neste Pregão, devendo ser entregues seqüencialmente e na ordem a seguir, a fim 
de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes. 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade autenticada do sócio-administrador da empresa ou equivalente, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma reconhecida em 
cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos para representar a empresa junto 
a Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 
51/2019 e identificação pessoal (os documentos que já houverem sido apresentados no momento do 
credenciamento não precisarão fazer parte do Envelope nº. 02); 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício ou; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos envelopes, caso não 
apresente o seu prazo de validade; 
III – REGULARIDADE FISCAL; 
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo licitado; 
c) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença para 
Funcionamento Vigente, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Tributos Federais, fornecida pela Fazenda Federal, e a Divida Ativa da 
União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual. 
f)- Prova de regularidade relativa a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440/2011; 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida Ativa, 
fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) Certidão Conjunta Federal (CND-INSS), expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
i) Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
IV – OUTRAS COMPROVAÇÕES; 
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999 (Anexo VII). 
8.2. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o 
Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, 
desde que apresentadas na sessão as originais para conferência pelo pregoeiro, sendo que estas não 
deverão estar no interior do envelope. 
8.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
8.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 
8.6. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 
do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) a 05 (cinco) anos, se o documento é 
público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, se o documento é particular, independente 
da penalidade estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
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9. DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 
9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de 
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de 
recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 
9.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, implicará da 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. 
10.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame. 
10.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 da Lei nº 10.520/2002. 
10.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 
de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção de 06 (seis) meses a 02 
(dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93. 
10.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva identificação do 
representante legal da empresa, bem como protocoladas no setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal de São José da Boa Vista - PR.  
11. DOS RECURSOS: 
11.1. Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, qualquer licitante, 
desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente (a razão) a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões 
por escrito do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em iguais números de dias, que começarão a correr do término do prazo de recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
11.3. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à autoridade competente para publicação 
do resultado da licitação. 
12. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO: 
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12.1. A entrega dos itens licitados será feita de forma parcelada conforme a necessidade da 
Administração, através de Solicitação, Pedido ou Autorização de fornecimento na quantidade 
solicitada; 
12.1.1 As quantidades mencionadas no Item anterior serão definidas única e exclusivamente pela 
Administração, sendo que a Contratada deverá realizar as entregas conforme o solicitado, não 
podendo estabelecer quantidades mínimas para o pedido de fornecimento. 
12.2. As entregas serão efetuadas em até 07 (sete) dias após a Autorização de Fornecimento, no 
município de São José da Boa Vista na Secretaria de Ação Social, das 09h às 11h e das 13h às 16 
horas. 
12.3. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da 
mesma; 
12.4. Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição da 
Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista; 
12.5. O presente registro de preços poderá ser cancelado em casos de inidoneidade superveniente ou 
comportamento irregular do beneficiário, ou ainda, no caso de substancial alteração das condições 
do mercado, em conformidade com o inc. V, do art. 23, da Lei Municipal nº. 836/2015. 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega do objeto; 
13.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer 
obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que 
isso gere direito a qualquer compensação. 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
14.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a 
detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais 
destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por 30 (trinta) minutos de atraso na entrega do 
objeto, até o 2 (duas) horas, calculados sobre o valor do contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 02 (duas) 
horas na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
inadimplemento contratual; 
e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, 
no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 
competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
g) Ocorrendo a rescisão unilateral imposta pela administração face a inexecução contratual ou culpa 
do contratante, será aplicada a multa de 10% sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da multa 
de mora prevista na alínea “a” desta clausula”. 
14.2- Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 
14.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "g", do item 14.1, caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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15.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93 e nº 10.520/02, com as alterações posteriores e dos demais diplomas legais 
aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão 
aplicados os princípios gerais do Direito. 
15.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso. 
15.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o 
trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada. 
15.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, aos 
termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o retardamento do 
certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação vigente. 
15.5. O pregoeiro poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital e seus 
anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das propostas. Tais 
aditamentos, modificações ou revisões, serão encaminhadas através de carta, fac-símile ou 
telegrama circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital desta licitação, e na 
hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será dada divulgação pela 
mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
15.6. Cada licitante poderá se credenciar apenas com um representante, sendo admitidos o 
acompanhamento, participação e manifestação de seu advogado, conforme previsto no item 4.4. do 
Edital. 
15.7. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia de 
vencimento, considerando-se o expediente normal. 
15.8. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a 
eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos junto à Comissão 
Permanente de Licitação, no horário de 9:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas. 
15.9 Em respeito ao disposto no Art. 67, da Lei nº. 8.666/93 será designado na Ata de Registro de 
Preços servidor responsável para a função de fiscalizar a fiel execução contratual. 
15.10 Poderá ser incluído na Ata de Registro de Preços, os licitantes que aceitarem cotar os bens 
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, na seqüência da classificação do certame, 
assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais, conforme inc. VI do art. 23, da 
Lei Municipal nº. 836/2015. 
15.11. Será competente o Foro da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste 
PREGÃO. 

São José da Boa Vista, Estado do Paraná, 26 de agosto de 2019. 
 
 

 
 
 

Willys Manoel Barbosa 
Pregoeiro Oficial - Portaria n° 03/2019 

 
De acordo: 
 
Dircinei de Paulo Dias 
Secretário Municipal de Obras, Viação e Urbanismo 
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ANEXO I 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 
 

 
EMPRESA (Inserir dados da empresa, nome, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail). 
 
 
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; 
 
Prazo de Fornecimento: 12 (doze) meses; 
 
 
 
Descrição Completa do Objeto e valores unitários e totais. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela empresa e/ou representante 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: A proposta deverá ser apresentada sem rasuras. Serão considerados valores com o máximo 

de 02 (duas) casas decimais. Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total, será 

considerado o primeiro. Apresentar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
 
Deverá também, obrigatoriamente, a Proposta de Preços ser apresentada em meio digital (C.D)/Pen Drive, 
conforme o Sistema Betha Auto Cotação (versão 2.0.26), sob pena de inabilitação se não apresentada, 
podendo a proposta eletrônica ser retirada das seguintes formas: 
a) Na Sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, no Departamento de Licitações, nos 
seguintes horários: Das 9h00min às 11h30 min e das 13h00min às 16h30 min, de segunda à sexta feira, 
até 02 (dois) dias antes da realização do certame; 
b) Por meio eletrônico, através do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br 
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ANEXO II 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...../2019 

 
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, na 
sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.920.818/0001-94, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Pedro Sérgio Kronéis, brasileiro, casado, 
agente político, portador do RG sob o n.º ***************** *** e CPF/MF sob o n.º 
***************, doravante denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado a empresa .............., 
inscrita no CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ estabelecida a ........., n.º......, bairro 
..............., cidade de ..........., neste ato representada pelo Sr. .............., portador do RG n.º .......... e 
CPF/MF n.º ............ doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do 
artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Municipal 
nº 836/2015 e Decreto Municipal nº 09/2009 e alterações posteriores, que regulamentam o Pregão 
Presencial e Registro de Preços no Município de São José da Boa Vista e das demais normas legais 
aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 51/2019, para REGISTRO 
DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
1.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas na manutenção das 
Secretarias Municipais, conforme especificações abaixo: 
 

ITEM PRODUTO QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
 
1.2 A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação pela Secretaria deverá 
entregar os produtos nos endereços indicados. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura da referida ata. 
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta 
Ata de Registro de Preços, o Município de São José da Boa Vista não será obrigado à aquisição, 
exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, 
para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 51/2019, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento 
das partes. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PAGAMENTO 
3.1- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias da efetiva entrega dos objetos. 
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3.2- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
3.3- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
3.4- As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
3.5- O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 
3.6- Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
DA ENTREGA E DO PRAZO 
4.1- A entrega dos objetos ocorrerá em até 07 (sete) dias após a Autorização de Fornecimento, no 
município de São José da Boa Vista na Secretaria de Ação Social, das 09h às 11h e das 13h às 16 
horas. 
4.2- A entrega será feita no endereço a ser indicado pela Secretaria solicitante, ou a contratada deverá 
proceder a entrega do objeto da licitação em seu estabelecimento, na data e horário indicado pela 
Secretaria/departamento de compras.  
4.3- Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o Responsável pelo 
recebimento não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à 
autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
4.4- A Secretaria terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para processar a conferência do que foi 
entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a detentora da ata para substituição do 
objeto entregue em desacordo com as especificações. 
4.5- O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita 
execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do 
empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 - Do Município: 
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste 
representado pela nota de empenho; 
5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 
5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à 
perfeita execução da nota de empenho; 
5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, 
devidamente atestada, no setor competente; 
5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
5.2 - Da Detentora da Ata: 
5.2.1- Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 
5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
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5.2.5- Fornecer o objeto, no preço, descrição, prazo e forma estipulada na proposta. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora. 
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos 
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para 
data posterior à do seu vencimento. 
6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá 
ser feita através de nota de empenho. 
6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia 
que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de 
quem procedeu ao recebimento. 
6.5 - A cópia da nota de empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de ser 
anexada ao processo de administração da ata. 
6.6 - A detentora da Ata de Registro de Preços se submeterá à fiscalização do Município, 
ficando desde já designado como Fiscal da Ata de Registro de Preços o Servidor, Senhor 
Dircinei de Paulo Dias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS PENALIDADES 
7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a 
detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais 
destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por 30 (trinta) minutos de atraso na entrega do 
objeto, até o 2 (duas) horas, calculados sobre o valor do contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 02 (duas) 
horas na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
inadimplemento contratual; 
e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, 
no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 
competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
h) Ocorrendo a rescisão unilateral imposta pela administração face a inexecução contratual ou culpa 
do contratante, será aplicada a multa de 10% sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da multa 
de mora prevista na alínea “a” desta clausula”. 
7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 
7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "g", do item 7.1, caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
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7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido 
ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o 
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; 
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e 
custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer 
despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no 
cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma. 
8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, 
devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 
5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea econômica extraordinária e extracontratual). 
8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais revisões será o IGPM/FGV (Índice Geral 
de Preços de Mercado). 
8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço 
registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado 
no processo. 
8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, 
liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a 
negociação. 
8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão 
Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto 
cotado, qualidade e especificações. 
8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará 
o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente 
instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro. 
8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, 
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente 
pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento 
do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices 
ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou 
fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 
8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de 
estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se 
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preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, 
respeitada a ordem de classificação. 
8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não 
aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de 
Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de 
penalidade. 
8.12 - Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado 
através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas. 
8.13 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata 
proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 
 
CLÁUSULA NONA 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 - A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que 
deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no 
caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pela “PROMITENTE 
FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por decurso do 
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da 
Ata quando: 
9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração 
não aceitar sua justificativa; 
9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a 
critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro 
de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais; 
9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora 
não acatar a revisão dos mesmos; 
9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 
administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do 
Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última 
publicação. 
9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 
previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 
9.4.2 – Poderá ser cancelada ainda em casos de inidoneidade superveniente ou comportamento 
irregular do beneficiário, ou ainda, no caso de substancial alteração das condições de mercado, 
conforme inc. V, art. 23, da Lei Municipal nº. 836/2015. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

CNPJ: 76.920.818/0001-94 
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Fone: (43) 3565 1252 / 3565 1288 

Centro, CEP: 84.980-000, São José da Boa Vista - Paraná 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
10.1 - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em 
cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento 
de Compras do Município, os quantitativos das aquisições. 
10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, 
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO ORÇAMENTO 
11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista-PR. 
75, 76, 87, 99, 100, 101, 103, 104, 124, 125, 127, 136, 144, 186, 188, 189, 215, 291, 477, 488, 567, 
568, 623, 631, 638, 668. (Códigos Reduzidos) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 
transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 51/2019, 
bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE 
FORNECEDORA, no certame licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DAS COMUNICAÇÕES 
13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente 
Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários 
necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(is) 
emitida(s). 
Parágrafo Único: Fica designado o Servidor Municipal, Senhor Dircinei de Paulo Dias, como 
Fiscal desta Ata, devendo verificar e responder por sua fiel execução, conforme os termos 
estabelecidos pelo artigo 67 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
14.1 Os licitantes devem observar, em toda gestão do Convênio 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 execução dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e 
fraudulentas; 
14.2 O Município deverá impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de 
inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de 
contratos. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas: 
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a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas 
atividades; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar a 
execução dos recursos; 

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 sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato; 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes da Administração, com o objetivo de impedir 
materialmente a fiscalização da execução do recurso. 

14.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 
de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato executado pelo 
organismo. 
14.4 Considerando os propósitos das cláusulas a cima, 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 da execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados 
à licitação e à execução do contrato. 
14.5 O Município concordará e autorizará a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à 
disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros 
comprobatórios das despesas efetuadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 51/2019, a proposta da empresa 
......................................... classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 
16.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Lei 
Municipal n° 836/2015 e Decreto Municipal nº. 09/2009, no que não colidir com a primeira e as 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
16.3 – Poderão ser incluídos nesta Ata, os registros dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, na seqüência da classificação do certame, 
assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais, em conformidade com o inc. 
VI, do art. 23, da Lei Municipal nº. 836/2015. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DO FORO 
15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Wenceslau Braz - PR, como único competente para 
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
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E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

São José da Boa Vista, Paraná, ** de ********* de 2019. 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 
Pedro Sérgio Kronéis - Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

EMPRESA 
PROMITENTE FORNECEDORA 

Representante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dircinei de Paulo Dias 
Fiscal da Ata de Registro de Preços nº. **/2019. 
 
Testemunhas: 
 
NOME:      NOME: 
RG:       RG: 
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ANEXO III 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Ref.: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas na manutenção das 
Secretarias Municipais, conforme especificações abaixo: 
 

Item Quant. Unid. Especificações 
Valor Unit. 

Máximo 
V. Total 

1 8 Unid Alicate de bico 6", com isolação elétrica., tamanho 
da abertura 8”. 

 R$             21,50   R$            172,00  

2 6 Unid 

Alicate rebitador - possui ponteiras para 4 bitolas 
diferentes de pinos -  acompanha uma chave para 
troca das ponteiras- ponteira, Corpo e fuso em aço- 
empunhadura em PVC. 

 R$             42,03   R$            252,18  

3 6 Unid 

Alicate Universal 8 Isolação 1000V 44000- 
Forjada em aço Cr-V DIN   1CrV3- cabeça e 
articulação polidas-têmpera total no corpo - 
têmpera por indução no gume e corte 
empunhadura em PVC Isolação elétrica de 1.000V 
CA 

 R$             42,28   R$            253,68  

4 15 Unid Ancinho curvo leve com 2mm de espessura (14 
dentes)-com cabo. 

 R$             33,63   R$            504,45  

5 15 Unid 
Ancinho curvo leve com 2mm de espessura (16 
dentes)- com cabo 

 R$             33,47   R$            502,05  

6 6 Unid Arco de serra 12''  R$             28,77   R$            172,62  

7 15 Unid Broca aço 4mm  R$               6,63   R$              99,45  

8 15 Unid Broca aço 5mm  R$               7,33   R$            109,95  

9 15 Unid Broca aço 6mm  R$               8,06   R$            120,90  

10 18 Unid Broca aço 7mm  R$             11,65   R$            209,70  

11 20 Unid Broca aço 8mm  R$             13,98   R$            279,60  

12 15 Unid Broca aço 9mm  R$             18,77   R$            281,55  

13 20 Unid Broca aço 10mm  R$             29,87   R$            597,40  

14 20 Unid Broca de videa de 6mm  R$               7,09   R$            141,80  

15 20 Unid Broca de videa de 7mm  R$               7,91   R$            158,20  

16 15 Unid Broca de videa de 8mm  R$             12,49   R$            187,35  

17 20 Unid Broca de videa de 9mm  R$             13,14   R$            262,80  

18 25 Unid Broca de videa de 10mm  R$             13,18   R$            329,50  

19 12 Unid 

Chave de aperto fixa, aplicação em setores de 
manutenção mecânicas e elétricas, características 
forjadas em aço de cromo vanádio 8 x 9 mm, 
profissional tipo corneta. 

 R$               8,92   R$            107,04  

20 12 Unid 

Chave de aperto fixa, aplicação em setores de 
manutenção mecânicas e elétricas, características 
forjadas em aço de cromo vanádio 10 x 11 mm, 
profissional tipo corneta. 

 R$               9,27   R$            111,24  

21 12 Unid 

Chave de aperto fixa, aplicação em setores de 
manutenção mecânicas e elétricas, características 
forjadas em aço de cromo vanádio 14 x 15 mm, 
profissional tipo corneta. 

 R$               9,87   R$            118,44  

22 12 Unid Chave de aperto fixa, aplicação em setores de 
manutenção mecânicas e elétricas, características 

 R$           160,33   R$         1.923,96  
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forjadas em aço de cromo vanádio 18 x19 mm, 
profissional tipo corneta 

23 12 Unid 

Chave de aperto fixa, aplicação em setores de 
manutenção mecânicas e elétricas, características 
forjadas em aço de cromo vanádio 20 X 22 mm, 
profissional tipo corneta 

 R$             19,03   R$            228,36  

24 12 Unid 

Chave de aperto fixa, aplicação em setores de 
manutenção mecânicas e elétricas, características 
forjadas em aço de cromo vanádio 23 X 25 
mm,profissional tipo corneta 

 R$             33,95   R$            407,40  

25 15 Unid Chave de fenda 1/4 x 8 polegadas de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               8,04   R$            120,60  

26 15 Unid Chave de fenda 3/16 x 8 polegadas de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$             11,78   R$            176,70  

27 15 Unid 
Chave de fenda 5/16 x 16 polegadas de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$             18,22   R$            273,30  

28 15 Unid 
Chave de fenda 1/8 x 2 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               4,98   R$              74,70  

29 15 Unid 
Chave de fenda 1/8 x 1.1/2 polegadas, de aço 
cromo vanádio e ponta temperada com cabo 
injetado 

 R$               5,32   R$              79,80  

30 15 Unid 
Chave de fenda 1/8 x 6 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               6,81   R$            102,15  

31 15 Unid 
Chave de fenda 1/4 x 4 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               7,07   R$            106,05  

32 15 Unid Chave de fenda 1/8 x 5 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               3,71   R$              55,65  

33 15 Unid Chave de fenda 1/4 x 6 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               8,16   R$            122,40  

34 15 Unid Chave de fenda 5/16 x 8 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$             11,57   R$            173,55  

35 15 Unid Chave de fenda 3/16 x 3 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               5,86   R$              87,90  

36 15 Unid Chave de fenda 3/16 x 6 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               6,25   R$              93,75  

37 15 Unid 
Chave de fenda 3/16 X 1.1/2 polegadas, de aço 
cromo vanádio e ponta temperada com cabo 
injetado 

 R$               4,52   R$              67,80  

38 15 Unid Chave Phillips 1/8 x 2 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               4,47   R$              67,05  

39 15 Unid Chave Phillips 1/8 x 1.1/2 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               4,77   R$              71,55  

40 15 Unid Chave Phillips 1/8 x 6 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               6,08   R$              91,20  

41 15 Unid Chave Phillips 1/4 x 4 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               9,44   R$            141,60  

42 15 Unid Chave Phillips 1/8 x 4 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               6,77   R$            101,55  

43 15 Unid Chave Phillips 1/4 x 6 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               7,28   R$            109,20  

44 15 Unid Chave Phillips 5/16 x 8 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$             11,44   R$            171,60  

45 15 Unid Chave Phillips 3/16 x 3 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               5,74   R$              86,10  

46 15 Unid Chave Phillips 3/16 x 6 polegadas, de aço cromo 
vanádio e ponta temperada com cabo injetado 

 R$               6,99   R$            104,85  
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47 15 Unid 
Chave Phillips 3/16 X 1.1/2 polegadas, de aço 
cromo vanádio e ponta temperada com cabo 
injetado 

 R$               5,86   R$              87,90  

48 6 Unid Chave de dobrar ferro (Armador) 3/4"-  R$             43,20   R$            259,20  

49 6 Unid 

Chave de tubo (grifo)12"-Cabeça e castanha em 
aço - liga de alta resistência mecânica. Cabo em 
ferro fundido nodular e pintura eletrostática-Cor 
vermelha-Mordentes com tratamento térmico 
especial-Capacidade de abertura: 54 mm-Para 
tubos de até: 2 ". 

 R$             41,32   R$            247,92  

50 12 Unid Cavadeira articulada com cabo de cadeira 180 cm.  R$             90,67   R$         1.088,04  

51 10 Unid 

Colher de Pedreiro Nº 10- corpo forjado em aço 
tratado para evitar desgaste e quebra cabo 
reforçado e anatômico para um trabalho mais 
preciso. 

 R$             22,37   R$            223,70  

52 10 Unid Corrente para motosserra pico-mico 28 dentes  R$           100,27   R$         1.002,70  

53 300 Unid Dente para corrente - motosserra (faca)  R$               2,77   R$            831,00  

54 10 Unid Desempenadeira de Aço lisa 12 x 48 - cabo em 
madeira. 

 R$             35,87   R$            358,70  

55 10 Unid Desempenadeira de Aço dentada 12 x 48- cabo em  R$             36,63   R$            366,30  

56 10 Unid Desempenadeira plástico com espuma 18 X 30.  R$               7,33   R$              73,30  

57 10 Unid Desempenadeira de madeira 14 x 26 cm.  R$               6,06   R$              60,60  

58 8 Unid 

Escada de aço 7 degraus com fita de segurança-
cor: branca-estrutura em tubo e chapa de Aço 
com acabamento de pintura epóxi a pó;peças 
plásticas em polipropileno- altura até a plataforma: 
1,31 m-capacidade recomendada: 100 Kg. 

 R$           284,17   R$         2.273,36  

59 15 Unid Espátula lisa 3" 7,5 cm- cabo de madeira  R$               5,22   R$              78,30  

60 12 Unid Enxada estreita para construção, com olho de 38 
mm e cabo de madeira eucalipto 130 cm. 

 R$             29,72   R$            356,64  

61 15 Unid Enxada larga leve com olho de 38 mm, pintura em 
verniz transp. e cabo de madeira de 150 cm. 

 R$             29,96   R$            449,40  

62 12 Unid Enxadão leve com olho de 38 mm e cabo de  R$             39,90   R$            478,80  

63 6 Unid Esquadro com cabo em alumínio 53m-250mm/ 10  R$             27,56   R$            165,36  

64 15 Unid Foice roçadeira, com olho de 32 mm de diâmetro e 
cabo de madeira de 120 cm 

 R$             59,88   R$            898,20  

65 10 Unid 
Jogo de formão cabo madeira envernizada com 4 
peças- Lâminas fabricadas em especial para maior 
durabilidade e resistência 10, 12, 18, 24 mm. 

 R$             93,56   R$            935,60  

66 12 Unid Lona plástica 10x50m-150 micras preta  R$           861,30   R$       10.335,60  

67 250 M Lona plástica colorida  R$               3,19   R$            797,50  

68 12 Unid 
Machado soldado cabeça redonda- com cabo de 
madeira de origem renovável de 100 cm. 

 R$             76,93   R$            923,16  

69 6 Unid Marreta Oitavada C/ Cabo 1500g  R$             38,44   R$            230,64  

70 15 Unid 

Martelo com unha 29 mm-Cabo de madeira fixado 
com epóxi. - Aço SAE 1045/1050 forjado e 
temperado, com unha cabo de madeira de lei 
cavidades especiais em ambos os lados da cabeça, 
para ajudar na introdução de pregos compr.: 33 
Cm 

 R$             38,90   R$            583,50  

71 4 Unid 

Nível de alumínio 12"-boa precisão, acabamento 
em epóxi-ponteira plástica nas extremidades 
leitura superior em 360°, bolhas calibradas- com 2 
bolhas 12", comprimento: 30 cm. 

 R$             13,56   R$              54,24  
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72 6 Unid 

Pá cortadeira quadrada com cabo reto- lâmina com 
espessura de 2mm, virola especial para facilitar o 
manuseio, anilha metálica com medidas calculadas 
ergonomicamente, cabo em madeira 
de primeira qualidade e muito resistente com 
rebites que asseguram uma perfeita união à pá. 
Grande resistência ao desgaste. 

 R$             23,37   R$            140,22  

73 15 Unid 
Pá de bico com cabo de madeira 71 cm e com 
terminação "D" plástica. 

 R$             22,33   R$            334,95  

74 15 Unid 
Pá quadrada com cabo de madeira de 71 cm e com 
terminação "D" plástica. 

 R$             24,53   R$            367,95  

75 14 Unid 
Picareta soca 6 libras, com olho de 70 x 45 mm e 
cabo de eucalipto de 90 cm. 

 R$             64,97   R$            909,58  

76 500 Unid Parafuso Sextavado Porca + Arruela 1/4x 3  R$               0,45   R$            225,00  

77 500 Unid Parafuso Sextavado Porca + Arruela 5/16x3  R$               0,98   R$            490,00  

78 500 Unid Parafuso Sextavado Porca + Arruela 5/16x4  R$               1,04   R$            520,00  

79 500 Unid Parafuso Sextavado Porca + Arruela 5/16x5  R$               1,25   R$            625,00  

80 10 Unid 
Ponteiro Redondo 10''- feito em aço, pontas 
Forjadas-no formato redondo-comprimento: 25 
cm. 

 R$             16,45   R$            164,50  

81 6 Unid 
Prumo para pedreiro número O4- tipo metálico-
completo com corda-precisão e resistência-fácil de 
manuseia peso: 700 g. 

 R$             17,14   R$            102,84  

82 12 Unid 

Serrote de poda - lâmina em aço alto carbono 
temperado e lixado cabo de madeira ergonômico e 
envernizado dentes travados 5 dentes por pol. 
proteção plástica para os dentes tamanho: 12" 

 R$             33,33   R$            399,96  

83 12 Unid 
Serrote 20- Corpo forjado em aço tratado para 
evitar desgaste e quebra-cabo reforçado. 

 R$             29,79   R$            357,48  

84 12 Unid Talhadeira Chata 08''  R$               7,86   R$              94,32  

85 12 Unid 

Tesoura de poda profissional com mordente, 
lâmina intercambiável e cabo revestido com 
plastisol 
capacidade aproximada de corte: 2,5cm - dois 
amortecedores de borracha 

 R$             65,05   R$            780,60  

86 6 Unid 

Torquês para armador14''- Cabeças robustas e 
cabos longos permitem executar cortes com o 
mínimo de esforço do operador, fabr. em aço 
forjado Comprimento: 400 mm. Largura: 75 mm. 

 R$             54,86   R$            329,16  

87 100 Kg Corrente de ferro 12,5   R$               2,43   R$            243,00  

88 10 Unid Gancho para cabo de aço 3.000 kg  R$               0,93   R$                9,30  

89 300 Unid Corrente para motosserra  R$               9,70   R$         2.910,00  

90 3000 M Fio nylon   R$               1,04   R$         3.120,00  

91 50 Unid Disco desbaste 7º x 5/8  R$               9,40   R$            470,00  

92 50 Unid Disco policorte 10º x 5/8  R$             18,23   R$            911,50  

93 50 Unid Disco Lixadeira 7º x 7/8 .1/16  R$             23,12   R$         1.156,00  

94 10 Unid Disco esmeril  R$             24,16   R$            241,60  

95 200 Kg Eletrodo 46  R$             24,80   R$         4.960,00  

96 80 Kg Eletrodo 48  R$             24,00   R$         1.920,00  

VALOR TOTAL – Cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove 
centavos. 

R$ 54.953,29  
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2 - Das Considerações Gerais: 
 
 

Os bens descritos neste termo, objeto deste edital, deverão ser entregues neste município e 
em conformidade com exigências legais deste processo. 
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores manifestamente excessivos ou 
inexequíveis. 

O prazo de fornecimento para o presente objeto será de 12 (doze) meses. 
 
Deverá também, obrigatoriamente, a Proposta de Preços ser apresentada em meio digital 
(C.D)/Pen Drive, conforme o Sistema Betha Auto Cotação (versão 2.0.26), sob pena de 
inabilitação se não apresentada, podendo a proposta eletrônica ser retirada das seguintes formas: 
a) Na Sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, no Departamento de Licitações, nos 
seguintes horários: Das 9h00min às 11h30 min e das 13h00min às 16h30 min, de segunda à sexta 
feira, até 02 (dois) dias antes da realização do certame; 
b) Por meio eletrônico, através do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br 
 
 
 
 
 

 
Willys Manoel Barbosa 

Pregoeiro Oficial 
Portaria nº. 03/2019 
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ANEXO IV 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo), inscrita no CNPJ/MF sob nº. ************************* e Inscrição Estadual sob nº. 
********************, representada neste ato por seu(s) (qualificação do outorgante) Sr(a) 
************************, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. *************** e 
CPF nº. *************, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) 
**********************, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. **************** e CPF 
nº. ******************, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social 
da Empresa) perante a Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no que se 
referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº. 51/2019, com poderes para tomar qualquer 
decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE 
PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante, 
formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular 
lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata 
da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, incluindo a assinatura do contrato caso necessário, em nome da 
Outorgante. 
 
 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 
mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde 
esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO V 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
Local e data 
 
 
À Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista 
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Centro 
84.980-000, São José da Boa Vista, Estado do Paraná. 
 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº. 10.520/2002, a empresa 
********************(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
para o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 51/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de ferramentas na manutenção das Secretarias Municipais, conforme 
descrição constante do ANEXO III. 
 
 
 
 
 
 

........................................, ............de .............. de 2019. 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa *********************************, CNPJ nº 
************************** é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de participação no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 51/2019, EXCLUSIVO para Microempreendedor 
Individual – MEI, Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, realizado pela 
Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do representante da empresa 
Nome do representante 
RG nº. 
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ANEXO VII 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

D E C L A R AÇ Ã O 

  

(Razão Social do LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, sediada na 
(endereço completo)___  , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, 
do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

  

  

_________________________, ____ de ____________ de 2019. 

  

  

  

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  

  

  

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO VIII 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Papel timbrado 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

 

Declaramos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que __”NOME DA EMPRESA”, 
“CNPJ” ________    , com sede em    ENDEREÇO”____________, “CIDADE”__  ,  “UF”, terá 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, de realizar a entrega do objeto  nos prazos e/ou 
condições previstas em edital e termo de referência. 

 

Cidade, UF, Data_____________________. 

 

 

______(Assinatura)____________________________ 
Nome   
Cargo   
CPF    
Fone: 

 


