
 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 257/2017. 

 

Processo Administrativo nº: 050100/2017 

 

ITENS/LOTES EXCLUSIVOS
1
. 

 

1.  PREAMBULO 

 

O Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Praça Getulio Vargas nº 280 - Centro - CEP 85.851-340, torna público para 

conhecimento de todos os interessados, que no dia e hora indicadas, será realizada licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, que será regido pela Lei 

Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar n.° 123/06 e alterações, Decreto 

Municipal nº 19.302, de 04 de dezembro de 2009, Decreto Municipal nº
 
18.718, de 26 de 

fevereiro de 2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 

além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital. 

 

2.  OBJETO 

 

2.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando o Registro de Preços 

para eventual aquisição de conjunto de portas de giro, espelhos, trinco superior e inferior, 

vidros e serviços de instalação e manutenção para a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal da Saúde. 

 

2.2 Incluem-se ao objeto desta licitação os serviços de instalação e manutenção.   

 

2.2 Valor máximo: R$ 156.776,35 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Seis 

Reais e Trinta e Cinco Centavos). 

 

3.    CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão participar do presente processo as interessadas que atenderem a todas as exigências 

do Edital e seus anexos. Estarão impedidos de participar de qualquer fase desse processo 

empresa que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

 

a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública 

motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n
o
. 8.666/93; 

c) Empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta 

ou indireta (federal, estadual ou municipal), na forma do artigo 87, IV da Lei 8.666/93. 

d) Empresa expressamente suspensa por qualquer órgão da administração direta ou indireta 

deste Município, na forma do artigo 87, III da Lei 8.666/93. 

                                                 
1 Os itens/lotes desta licitação que apresentem seu valor máximo até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão exclusivos para participação de 

empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempreendedores individuais, conforme 
exigência da lei complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014. 
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e) Estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou 

liquidação; 

f) Possuir em seu quadro de pessoal, funcionário que faz parte do quadro de servidores 

efetivos ou contratados do Município de Foz do Iguaçu, conforme disposto no art. 9º da 

Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

g) Estejam em situação irregular perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Municipal 

e quanto aos recolhimentos das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, bem como as 

inadimplidas perante a Justiça do Trabalho. 

h) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos de idade efetuando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, empregados com idade inferior a 16 

(dezesseis) anos de idade, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de menor 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de idade. 

 

 

4.  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, no dia, local e hora indicado no item 5.1, na 

sala de reuniões da Diretoria de Compras e Suprimentos, com endereço na Praça Getúlio 

Vargas, nº. 280 - Centro, sede do Município de Foz do Iguaçu, local designados para 

abertura, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 

a) Credenciar os participantes; 

b) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

c) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

d) Abrir as propostas de preços; 

e) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

f) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

g) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 

h) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

i) Declarar o vencedor; 

j) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

k) Elaborar a ata da sessão; 

l) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

m) Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido; 

n) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

4.2 O credenciamento deverá ser feito através da apresentação do documento de identificação 

pessoal, devidamente acompanhado do contrato social da empresa, no caso de sócios ou 

administradores, da ata de eleição e posse de diretoria, no caso de diretores ou dirigentes 

de sociedades anônimas; requerimento de empresário, no caso de empresa individual; ou 

ainda, por procuração com firma reconhecida em cartório, no caso de representantes 

indicados pelas proponentes. 
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4.3 Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro quando 

solicitados, em via original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 

notas, ou conferido por servidor da administração pública.  

4.4 Se, no momento do credenciamento, a licitante constate que os documentos de 

credenciamento estão inseridos em um dos envelopes (proposta de preços ou documentos 

de habilitação), poderá o pregoeiro, na frente de todos os licitantes presentes, solicitar que 

o mesmo abra seu envelope e retire os documentos necessários, fechando-o novamente.  

 

4.5 Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 

licitante.  

 

4.6  O Pregoeiro poderá aceitar, a seu exclusivo critério, credenciamentos até o momento em 

que houver o ato declaratório de abertura da etapa de lances.  

 

4.7  A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

desclassificação da proposta de preços ou inabilitação da licitante. Neste caso, valerá para 

todos os efeitos os termos de sua proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas 

e apuração do menor preço, ficando o representante apenas impedido de se manifestar e 

responder pela licitante durante os trabalhos.  

 

4.8  Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio e juntados aos 

autos processo administrativo que deu origem ao presente pregão.  

 

4.9 Ficará impedido de formular lances verbais o credenciado cuja procuração ou 

instrumento hábil não contenha autorização para este fim.  

 

 

5 APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

5.1 Os envelopes contendo “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão 

ser indevassáveis, fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste 

certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

Endereço: Praça Getulio Vargas, 280 - Centro. 

Sala de reuniões da Diretoria de Compras e Suprimentos 

Data: 19 de dezembro de 2017, às 14horas. 

 

5.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU 

DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 257/2017 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 

DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 257/2017 

ENVELOPE Nº. 02 - HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

 

5.3 O Município de Foz do Iguaçu, através da Diretoria de Compras e Suprimentos, somente 

considerará os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” 

que forem entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definido neste 

edital. 

 

5.4 A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para não aceitação dos 

envelopes da licitante, que poderá inserir as informações faltantes no ato da entrega.  

 

5.5 Caso eventualmente ocorra abertura do Envelope contendo a documentação de 

Habilitação antes do Envelope da Proposta de Preços, por falta de informação na parte 

externa dos envelopes, será aquele novamente fechado sem análise de seu conteúdo, 

rubricado por todos os presentes.  

 

6 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO 

DOS ENVELOPES. 

 

6.1 No dia, hora e local estabelecido no item 5.1, será realizada sessão pública para o 

credenciamento do representante legal da licitante e demais atos. 

 

6.2 O representante da licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, devidamente munido 

de: 

 

a) Cédula de identidade; 

b) Documentação para credenciamento, conforme modelo I; 

c) Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conf. modelo II. 

 

6.3 As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances verbais e 

praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório, mediante a 

apresentação de procuração por instrumento público ou particular; 

 

6.4 Em se tratando de proprietário, sócio ou dirigente, a licitante deverá apresentar original 

ou cópia do registro comercial, do contrato social ou alteração que nomeia o(s) sócio(s) 

administrador(es), ata de eleição e posse de diretoria, em se tratando de sociedades 

anônimas; 

 

6.5 Cada licitante terá um único representante credenciado nesta licitação. O representante 

credenciado não poderá representar mais de uma empresa, salvo no caso de itens/lotes 

diferentes. O mesmo não poderá participar ou ser credenciado em um mesmo item/lote 

por mais de uma empresa; 
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6.6 A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou 

ausência do representante, não implicará na exclusão da proposta de preços do certame. 

Contudo, não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da Licitante 

neste ato; 

 

6.7 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, o Pregoeiro 

não mais aceitará novas licitantes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a 

Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação. 

 

 

7 PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 

 

 Deverão estar inseridos no envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos 

abaixo relacionados. Preferivelmente as folhas deverão ser do tamanho A4 (21,0 x 

29,7cm) devidamente numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo proprietário, 

sócio, administrador, diretor, dirigente ou pelo procurador devidamente credenciado e 

identificado da proponente. A apresentação da documentação na forma acima é 

facultativa e não implica na desclassificação da proposta da licitante. Deverão constar 

obrigatoriamente do referido envelope: 

 

7.1 Carta proposta de preços:  

 

7.1.1 A carta-proposta de preços deverá ser apresentada em conformidade com o descritivo 

especificado no Anexo I - Termo de Referência, impressa por computador, devidamente 

assinada pelo representante legal, sem rasuras e entrelinhas, e deverá conter: 

 

a) Razão Social, nº. do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa 

 proponente;  

b) Nome do titular ou do representante legal com a respectiva assinatura; 

c) Data; 

d) Preço unitário e total do item e global da proposta de preços; 

e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

 abertura dos envelopes; 

f) Prazo de entrega: imediata após recebimento da Nota de Empenho; 

g) Número e nome do Banco; número da agência e número da conta corrente  para 

depósito dos pagamentos.  

 

8 DA HABILITAÇÃO - (ENVELOPE Nº. 2) 

 

Deverão estar inseridos no envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos 

abaixo relacionados. Preferivelmente, as folhas deverão ser do tamanho A4 (21,0 x 

29,7cm), numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo proprietário, sócio, 

administrador, diretor, dirigente ou procurador devidamente credenciado e identificados 

da proponente. A apresentação da documentação na forma acima é facultativa e não 

implica na inabilitação da licitante. Deverão constar obrigatoriamente do referido 

envelope: 
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8.1 Para comprovação da Capacidade jurídica: 

 

8.1.1 Declaração da Condição de Microempreendedor Individual – MEI. 

 

8.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

8.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado, de 

documentos de eleição de seus administradores.  

 

8.1.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

 

8.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.1.6 Declaração conjunta que versa sobre Recebimento do Edital, Superveniência de fatos 

impeditivos da habilitação, Proibição do Trabalho de Menores e Relação de Emprego 

com Servidores, conforme modelo III. 

 

8.1.7 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme IN nº. 02 

SLTI/MPOG, de 16 de setembro de 2009, de acordo com o modelo V. 

 

8.2 Para comprovação da regularidade fiscal: 

 

8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

8.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

 

8.2.3 Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida 

conforme Portaria Conjunta RFB / PGFN nº.1.751 de 02/10/2014. 

 

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado 

da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente. 

 

8.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 

Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 

 

8.2.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. 
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8.2.7 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos 

trabalhistas instituídos por lei. 

 

 

8.3 Para comprovação da qualificação econômico-financeira: 

 

8.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio 

da pessoa jurídica. 

 

8.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

proponente, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço 

e demonstrações a serem apresentados deverão ser cópia extraída do Livro Diário, 

com apresentação do Termo de Abertura e Termo de Encerramento deste, 

devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou órgão equivalente. Em se 

tratando de sociedade por ações (SA), deverá ser apresentada à publicação em órgão 

de imprensa oficial. 

 

8.4 Para comprovação da qualificação técnica: 

 

8.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, preferencialmente em papel timbrado das empresas ou órgãos contratantes 

dos serviços, devidamente assinado(s), comprovando desempenho anterior do objeto 

em condições equivalentes, em características quantitativas e qualitativas para a 

execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação, sem quaisquer restrições.  

 

a) Havendo dúvidas quanto a regularidade ou inconsistências dos atestados, o 

Pregoeiro realizará diligência para verificação destes, ou exigir outros documentos 

para comprovação (Contrato de Prestação de Serviços e/ou Nota Fiscal), na forma 

prevista no artigo 43, §3º da Lei 8.666/93.  

 

b) Se apurado irregularidade na apresentação de qualquer documento apresentado na 

licitação, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 7º da Lei 

10.520/02, e o envio da documentação da licitante ao Ministério Público, para as 

providências que julgarem necessárias. 

 

 

9 DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO 

 

9.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de 

que a proponente examinou completamente as especificações e as condições 

estabelecidas neste edital que as comparou entre si e que obteve as informações 

necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta 

de preços e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de 

preços completa e satisfatória. 
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9.2 Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.  

 

9.3 A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições 

deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 

e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

9.4 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da 

imprensa oficial e devem estar com o prazo de validade em vigor. Quando o prazo de 

validade não estiver expresso no documento (certidões), o mesmo será aceito com data 

de emissão não superior a 60 (sessenta) dias a data do recebimento dos envelopes; 

 

9.5 Os documentos obtidos via internet não precisam ser autenticados, uma vez que terão 

sua validade confirmada eletronicamente pelo Pregoeiro.  

 

9.6 Os documentos que exigem assinatura do proponente serão aceitos quando firmados 

pelos proprietários, sócios, administradores, diretores ou dirigentes da empresa, com 

competência para tal ato, devidamente identificados, dispensado reconhecimento de 

firma de quaisquer documentos, exceto com relação à carta credencial, em caso de 

representação. 

 

9.7 O Pregoeiro ou a equipe poderá, a seu exclusivo critério, solicitar os originais de 

quaisquer documentos apresentados, se julgarem necessário. 

 

10 SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

 

10.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que 

não mais aceitará novo proponente, dando início ao recebimento dos envelopes 

contendo a Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação, exclusivamente dos 

participantes devidamente credenciados. 

 

10.2 Da classificação das propostas e dos lances verbais: 

 

10.2.1 O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as propostas comerciais 

avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital; 

 

10.2.2. O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, 

para participarem dos lances verbais; 

 

10.2.3 Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na 

cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 

máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas; 
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10.2.4 Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem 

empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 

dos lances; 

 

10.2.5 As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 

verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e 

decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior valor e os demais 

lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro definir no momento, 

lances mínimos. 

 

10.2.6 Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a 

eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, 

por meio de telefone ou outros meios disponíveis. 

 

10.2.7 Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor, sem que tenha 

havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á mediante novo 

sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro. 

 

10.2.8 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente 

às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas neste edital. 

 

10.2.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 

na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

 

10.2.10 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita e o valor estimado para a contratação. 

 

10.2.11 Caso a melhor proposta seja superior ao valor estimado da contratação, o Pregoeiro 

poderá negociar diretamente com a licitante, buscando obter condição mais vantajosa 

para a Administração. 

 

 

10.3 DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE 

PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE. 

 

10.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição
2
, neste caso sendo habilitadas sob condição. 

 

10.3.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

                                                 
2 Nota explicativa: Micro empresas e empresas de pequeno porte, devem obrigatoriamente apresentar toda a documentação de 
habilitação. O direito de apresentação posterior de documentos que compõe (somente) a regularidade fiscal é concedido às empresas 
que apresentarem a documentação completa, mesmo com restrição, por ex: a CND Municipal, caso a empresa não possua, deverá 
apresentar a certidão, mesmo vencida. Se não for apresentada, restará inabilitada. 



 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

10.3.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta de menor 

preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 

 

10.3.4 No caso de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, a qual deverá ser efetuada no prazo máximo de 5 minutos após 

convocada pelo Pregoeiro, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta 

inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame. 

 

10.3.5 Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do subitem 10.3.3 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

 

10.3.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

10.3.7 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do 

certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-

lhe-á concedido prazo de 5 dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do 

licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeitos de negativa.  

 

10.3.8 As certidões deverão ser entregues a Comissão de Apoio / Pregoeiro acima. Findo o 

prazo contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, a não regularização da documentação implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 

facultado a administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

10.3.9 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, o 

Pregoeiro, decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às 

demais proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, e-mail ou 

publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as 

proponentes terão o prazo de 03 (três) dias úteis para interposição de recurso, se assim 

o desejarem, observando-se o disposto no art. nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

10.3.10 Para usufruir os benefícios dos art. 43 e 44 da Lei 123/06, a microempresa e empresa 

de pequeno porte, deverá apresentar á Comissão de Apoio ou Pregoeiro, devidamente 

assinada pelo proponente (representante legal/sócio) e obrigatoriamente pelo contador, 

declaração de que cumpre os requisitos do art. 3º da Lei 123/06, conforme modelo VI. 

São aceitos documentos expedidos pela Receita Federal do Brasil (simples nacional) 

ou Junta Comercial que comprove o enquadramento. 
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10.4 Do Julgamento 

 

10.4.1 O critério de julgamento será exclusivamente o de menor preço por lote. 

 

10.4.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

10.4.3 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

 

10.4.4 Encerrada a fase de lances ou sendo aceita a única proposta de preços apresentada, 

será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante para 

confirmação das suas condições de habilitação. 

 

10.4.5 Constatado o atendimento quanto às exigências deste edital, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do presente edital; 

 

10.4.6 Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências para 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as 

instruções, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o 

objeto do certame. 

 

10.4.7 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que 

seja obtido um melhor preço. 

 

10.4.8 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e, ao final será assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio, e licitantes. 

 

10.4.9 Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 

pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os 

envelopes “habilitação” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 

licitação. Se os envelopes não forem retirados após 30 dias contados da homologação 

ao licitante vencedor, serão destruídos, sem que de seu conteúdo tome conhecimento. 

 

 

11. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

11.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

este edital; 

 

11.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 

(três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual período, que começarão a 
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contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

11.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 

serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 

da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

11.4 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela Licitante.  

 

11.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e consequente adjudicação do objeto do certame aos licitantes 

vencedores. 

 

11.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.7 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste 

órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

 

11.8 Os recursos impetrados contra a decisão do pregoeiro não terão efeitos suspensivos.  

 

11.9 O Pregoeiro deverá encaminhar o recurso e suas contrarrazões à Autoridade Superior 

para decisão. A adjudicação do item objeto da licitação para os quais existirem 

recursos só poderá ser efetuada pela Autoridade Superior. 

 

11.10 Impugnação ou recursos administrativos devem ser dirigidos ao Pregoeiro, por meio 

do e-mail: jose-rpeeira@uol.com.br, ou protocolados no setor de Protocolo. 

 

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

12.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura. 

 

12.2 Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos: 

 

12.2.1 Pelo Município de Foz do Iguaçu, quando for por este julgado que o fornecedor 

esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências 

da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das 

normas legais previstas em contrato. 

 

12.2.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que 

 está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da 

 licitação e devidamente aceita pelo Município de Foz do Iguaçu,  nos termos 

legais. 

 

mailto:jose-rpeeira@uol.com.br
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12.2.3 Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula 

 décima terceira. 

 

12.2.4 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações 

 assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente 

 comprovados. 

 

12.2.5 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração. 

 

12.2.6 Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como 

 do edital. 

 

12.2.7 Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada. 

 

12.2.8 Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela 

 Administração acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízo de outras 

 sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata. 

 

12.2.9 Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da 

 Administração, lavrando-se termo circunstanciado. 

 

12.3 Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo 

de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para  mais como para 

menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais 

hipóteses previstas na Lei no 8.666/93. 

 

12.4 A(s) adjudicatária(s) deverá(ão) assinar a Ata de Registro de Preços (modelo 

 constante do Anexo III deste Edital), dentro do prazo de 5 dias úteis, contados da 

 notificação enviada pela Secretaria solicitante. 

 

12.5 O prazo concedido para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 

12.6 As unidades integrantes da Administração Municipal, interessadas na utilização da Ata 

de Registro de Preços originada desta licitação, deverão requisitar da(s) licitante(s) 

vencedor(as) do certame os produtos registrados,  obedecida a ordem de classificação 

para cada item, mediante a emissão de Nota de Empenho, convocando-o para a sua 

aceitação. 

 

12.7 É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da proposta de 

preços (60 dias), contado a partir da data limite para a  apresentação das propostas, 

indicada no preâmbulo do presente Edital. 

 

12.8 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à  concessão de 

reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a 

espécie. 

 

12.9 O disposto no subitem anterior aplica-se, igualmente, aos casos de incidência  de 

novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes. 
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12.10 O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a 

atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao  órgão gerenciador 

(Diretoria de Compras e Suprimentos) desde que  acompanhado de documentos que 

comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos fabricantes, notas 

fiscais de aquisição dos produtos,  matérias-primas, componentes ou de outros 

documentos. 

 

12.11 O saldo do registro de preços poderá ser consultado através do link: 

https://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia 

 

12.12 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da 

CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento 

da mesma. 

 

12.13 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se  durante a sua 

vigência se constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 

mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de 

Preços. 

 

12.14 A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante  da proposta 

e o preço de mercado vigente à época. 

 

12.15 A Diretoria de Compras e Suprimentos, poderá a qualquer momento reduzir os preços 

registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de  mercado realizada 

ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no 

mercado nacional e/ou internacional, sendo que o  novo preço fixado será válido a 

partir da publicação no Órgão Oficial do Município de Foz do Iguaçu - PR. 

 

 

13. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 

Competente. 

 

13.2 Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório à 

adjudicatária e determinará a contratação do objeto da presente licitação, no prazo 

previsto neste edital. 

 

 

14. CONDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

14.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será 

convocado para firmar a Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente. 

 

14.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação para assinar o Ata de Registro de Preços. 

https://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia
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14.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do Ata de 

Registro de Preços, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o Contrato. 

 

14.3 O representante legal da empresa vencedora deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação escrita, mensagem 

eletrônica, correspondência ou contato telefônico para assinar o respectivo contrato. 

 

14.4 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Ata de Registro de 

Preços ou instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada 

se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

14.5 Para fins de assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar Certidão 

Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, em 

atendimento ao artigo n° 178 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n° 

082/2003), se empresa sediada no Município de Foz do Iguaçu. 

 

14.6 A contratada deverá manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da Lei 8.666/93). 

 

 

15 DO PAGAMENTO 

 

15.1 O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda corrente brasileira corrente, em 

até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal e devidamente certificada pelo órgão 

responsável, vedada qualquer antecipação de pagamento.  

 

15.2 A liberação do pagamento fica vinculada à comprovação pela Contratada dos 

 seguintes documentos: 

  

a) Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, 

emitida conforme Portaria Conjunta RFB / PGFN nº.1.751 de 02/10/2014. 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de 

Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente. 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 

Fazenda, do domicílio ou sede da proponente. 

 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

 

e) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, demonstrando a situação regular no 

cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por lei. 
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15.3 O Município de Foz do Iguaçu, em hipótese alguma efetuará pagamento de 

 reajuste, correção monetária ou encargos financeiros correspondentes a atraso na 

 apresentação das faturas corretas.  

 

15.4 Constando divergência ou irregularidade nas faturas apresentadas, esta será 

 devolvida à proponente para as devidas correções. Na hipótese de devolução, as 

 faturas serão consideradas como não apresentadas para fins de atendimento às 

 condições contratuais.  

 

16 FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

  As despesas correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  

  

 09.01.12.361.0080.1014.449052.1107 

 08.05.08.243.0520.2163.339030.1935 

 08.05.08.122.0060.2137.339039.1934 

 08.05.08.122.0060.2137.339030.1936 

 08.05.08.122.0060.2137.339039.1936 

 08.05.05.244.0150.2037.339030.1934 

 08.06.08.241.0520.2134.009030.1000 

 08.01.04.122.0040.2013.339030.1000 

 08.05.08.122.0060.2036.339030.1936 

 10.01.10302.0550.2054.339039.1496 

 10.01.10.302.0540.2053.339039.1495 

 10.01.10.305.0560.2057.339039.1497 

 

17 DAS PENALIDADES 

 

17.1      A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,  caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui 

estabelecidas. 

 

17.2 O descumprimento total ou parcial do Contrato, sujeitará a CONTRATADA às 

seguintes penalidades: 

 

17.3 Na Ata de Registro de Preços, serão cominadas as seguintes penalidades, sem prejuízo 

da ação civil ou criminal que couber: 

 

17.3.1 Advertência; 

17.3.2 Multa: 

 

17.3.2.1 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia 

consecutivo que exceder à data prevista para inicio dos(s) serviços(s); 

17.3.2.2 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, 

omissão ou negligência, a contratada infringir qualquer das demais 

obrigações contratuais; 

17.3.2.3 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada 

ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem 
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autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução do(s) 

serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da 

multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

17.3.2.4 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Prefeitura do Município 

de Foz do Iguaçu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 

8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o 

valor total do Contrato limitado a 10% do valor contratual. 

 

17.4 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 

administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da 

CONTRATADA, ocorrer a suspensão, em conformidade com a gravidade da infração 

cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no artigo  78, III da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

17.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública 

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 o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

17.6 A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento 

que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de 

aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações. 

 

17.7 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

 

 

18 ANEXOS DO EDITAL 

 

17.1 Integram este Edital, os seguintes anexos: 

 

a) Modelo I - Carta de credenciamento.  

b) Modelo II - Declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação. 

c) Modelo III - Declaração Conjunta. 

d) Modelo IV - Proposta Comercial. 

e) Modelo V - Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

f) Modelo VI - Declaração de cumprimento do art. 3º da L.C 123/06 e alterações. 

g) Anexo I - Termo de Referência. 

h) Anexo II - Ata de Registro de Preços. 

 

 

19 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 Reserva-se ao Município de Foz do Iguaçu, o direito de revogar, no todo ou em parte a 

presente licitação, visando o interesse público, decorrente de fato superveniente 
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devidamente comprovado, bem como anular por ilegalidade o respectivo 

procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 

49 e parágrafos da Lei nº. 8.666/93. 

 

19.2 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 

documentação e da proposta comercial não serão aceitas alegações de 

desconhecimento ou discordância de seus termos. 

19.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 

de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderá 

alegar. 

 

19.4 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do 

edital e das disposições da Lei 8.666/93. 

 

19.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado, fornecidos 

verbalmente por empregados do licitador não serão considerados como argumento 

para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes. 

 

19.6 À contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo e 

justificadamente, a prestação do(s) serviço(s) e mediante pagamento único e exclusivo 

dos trabalhos efetivamente realizados, regularmente comprovados. 

 

19.7 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços quanto aos 

Documentos de Habilitação apresentados na Sessão. 

 

19.8 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e 

a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de 

pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões e ainda, a seu exclusivo 

critério, efetuar vistoria nas instalações das proponentes durante a fase licitatória. 

 

19.9 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta da sessão do 

pregão. 

 

19.10 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente 

licitação. 

 

19.11 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressão, conforme 

previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

19.12 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta comercial, desde que não contrariem 

a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

19.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

19.14 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação do certame entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração e a segurança da contratação. 

 

19.15 Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejam 

declaradas feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro 

dia útil subseqüente. 

 

19.16 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. 

 

19.17 Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, será 

competente o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 

 

19.18 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 

presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do correio eletrônico jose-

rpereira@uol.com.br, e pelo telefone (45) 3521-1385, informando o número da 

licitação. 

 

Foz do Iguaçu, 06 de dezembro de 2017 

 

 

 

José Roberto Pereira 

Pregoeiro 

mailto:jose-rpereira@uol.com.br
mailto:jose-rpereira@uol.com.br
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto 

 

Seleção de propostas visando o Registro de Preços para eventual aquisição de conjunto de 

portas de giro, espelhos, trinco superior e inferior, vidros e serviços de instalação e 

manutenção para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal da 

Educação e Secretaria Municipal da Saúde. 

 

Especificações técnicas 

 
ITEM LOTE 01 

01 Espelho, cristal, com 6mm de espessura, com instalação. 

01 
ESPELHO parafusado com botões, medindo aproximadamente 1,5mX1,0mX4mm, polido, 

com película de segurança na parte de trás, aplicação de protetor de borda e fixação na 

parede com 4 botões cabeça de latão, com fixação. 
ITEM LOTE 02 

1 Vidro liso transparente 4mm,  colocado 

2 Vidro liso transparente 6mm, colocado 

3 Vidro canelado 4mm, colocado 

4 
Vidro liso incolor de 4mm, em divisórias de painéis de 35mm, incluindo instalação e espuma 

para fixação. 
ITEM LOTE 03 

01 Conjunto de portas de giro para regulagem e fixar pivôs 

02 Trinco inferior e superior 135, com capuchinho, ajuste de portas 

ITEM LOTE 04 

01 Desmontagem e recolocação de conjunto de portas com 02 folhas 

 

Prazo, local e condições de entrega  

 

Todos os custos e/ou despesas oriundos do objeto da presente licitação serão suportados pelo 

licitante vencedor. 

 

Os bens deverão ser entregue em conformidade com a nota de empenho e de acordo com os 

termos do edital. 

 

Local de entrega  

 

Os materiais e serviços contratados deverão ser entregues nos seguintes endereços:  

 

Secretaria Municipal da Saúde 

CMEIS Telefone Endereço 
Quantidade de 

espelhos 

Amina Barakat 3901-3286 Rua Otílio Viveiro s/nº - Jd. Itaipu 2 

Antonio D. F. Neto 39013439 
Rua Francisco de Sá s/nº - 

Curitibano I 
8 

Amor Perfeito                 3901-3287 
Rua Zulema Araújo Frazon s/nº - 

Cidade Nova 
2 
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Ariano V. Suassuna 9997 - 3082 
Rua Golfinho, 2070 -Parque Ouro 

Verde 
13 

Barbara M. Januário          3901-3288 Rua Cisne s/nº - Morumbi III 7 

Campos do Iguaçu 3901-3290 
Rua Capibaribe, 695 – Campos do 

Iguaçu 
8 

Carlos Gauto 3901-3291 Rua Principal s/nº - São Sebastião 3 

Celeste Sottomaior 3901-3292 Rua Antonina s/nº - Jd. Paraná 3 

Cláudio Lourenço         3901-3293 
Rua Pedro Francisco Keru 329 - Sol 

de Maio 
6 

Dom Olívio Fazza 3901-3286  
Av. Tancredo Neves s/nº – Porto 

Belo 
4 

Duque de Caxias 

(Zilda Arns 

Neumann ) 

39013218 
Rua Barão da Serra Negra, 2169 – 

Morumbi II 
12 

Elfrida Keller              3901-3294 
Rua Amor Perfeito s/nº - Vila 

Adriana 
3 

Emilio de Menezes 

(Guilherme A. T. dos 

Santos) 

39013219 
Rua Tenente Eduardo Olmedo, 1060 

– Morumbi II 
13 

Érico Verissimo 

(Rubem Azevedo 

Alves) 

 
Rua Jorge Sanways, 4627 – Jd São 

Paulo 
14 

Flor de Liz                 3901-3296 Rua "N" 655 - Vila "C" Nova  3 

Inácia de Menezes                 3901-3297 
Rua Pompeu de Toledo s/nº - 

Morumbi II 
3 

Jardim Lindóia                   3901-3298 Rua Foz da Areia 233 - Jd Lindóia 4 

João de Aquino                  3901-3299 
Rua Oscar A. Franco 27 - Jd. Santa 

Rita 
4 

José Bento Vidal 3901-3511 Rua Vila Velha s/nº - Vila "C" Velha 9 

Julia Ferrais                       3901-3300 Rua Saracura 202 - Portal da Foz 4 

Mamãe Agenora 3901-3302 Rua das Ostras s/nº - Profilub II 2 

Maricota Basso           3901-3303 
Rua Airton Ramos s/nº - Jd. São 

Paulo 
5 

Novo Horizonte               3901-3306 
Rua Luiz C. Pinheiro s/nº - Jd. Novo 

Horizonte 
6 

Osvaldo Goch 3901-3307 Rua RoniePetersons/nº - Vila Borges 7 

Ouro Verde           3901-3308 Alameda Ágata 367 - Ouro Verde 4 

Ozires Santos 39013277 
Rua Amor Perfeito, 417 – Conj. 

Habitacional Bubas 
3 

Pingo de Gente             3528-2035 
Av. República Argentina 5935 - 

Cohapar III 
4 

Prof. Nilva de Jesus 3901-3310 Rua Belo Horizonte 594 - Jd. Carla 5 

Ramona R. Dotto          3901-3311 
Rua Emilio de Menezes s/n° Jdm 

América 
4 

Rosa C. de Castro              3028-0173 Rua Pirapitanga s/nº - Profilurb II 2 

Soldadinho Chumbo      3901-3314 Rua Bagre s/nº - Profilurb II 4 
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Pedro Jacob Lackus 3901-3315 
Rua Franco Velasco 285 - Três 

Bandeiras 
2 

Três Lagoas                        3901-3316 Rua Camorin s/nº - Três Lagoas 3 

Victório Basso 3901-3442 
Rua Engenho Novo s/n° Parque 

Imperatriz 
10 

Total 186 
 

ESCOLAS TELEFONE ENDEREÇO Quantidade de 

espelhos 

Acácio Pedroso 3901-3360 Rua Traíra, s/nº, ProfilurbI 1 

Adele Zanotto 

Scalco 
3901-9595 

Rua Javier Koelb, 1923, Jd. Boa 

Esperança 
2 

Arnaldo Isidoro de 

Lima 
3901-3510 

Rua D s/nº, Vila C 
1 

Augusto Werner 3901-3364 Rua Principal, s/nº, Carimã 1 

Belvedere 
3901-3402 

Rua Guaraciaba, esquina 

c/Apucarana, Jardim Belvedere 
1 

Cândido Portinari 3901-3403 Rua Gaspar,499, Jardim Petrópolis 1 

Carlos Gomes 
3901-3367 

Alameda Pontal, 148, Campos do 

Iguaçu 
1 

Cecília Meireles 3901-3368 
Rua Feldspato, 790, Pq. Ouro Verde 

I 
1 

Cora Coralina 3901-3352 Rua Pacaembu, 2280, Morumbi III 1 

Dr. Dirceu Lopes 3901-3369 Rua das Águias, 185, Portal da Foz 1 

Duque de Caxias 3901-3420 
Av. Mario Filho, 2739, Morumbi 

III 
1 

Elói Lohmann 3901-3404 
Rua Carlos Matia Becker, C 10, Jd. 

Tucuruí 
1 

Emílio de Menezes 3901-3350 Av. Mario Filho,1252, Morumbi II 1 

Érico Veríssimo 3901-3359 
Rua Quintino Bocaiúva, 378, 

Jardim São Paulo 
1 

Irio Manganelli 3901-3327 Rua Pompeu de Toledo, Morumbi I 1 

Jardim Naipi 3901-3376 
Rua Vicente Celestino, Jardim 

Naipi 
1 

João Adão da Silva 3901-3406 
Rua Oscar Alfredo Franco, 65, Jd. 

Santa Rita 
2 

João da Costa Viana 3901-3418 
Rua João RIiciereMaran, 388, Três 

Lagoas 
2 

João XXIII 3901-3355 Rua José Carlos Pace, Morumbi I 1 

Jorge Amado 3901-3407 
Rua Maria Madalena, 

esq.MarileiMachado,Cidade Nova 
2 

Júlio Pasa 3901-3384 
Rua Espirito Santo, 247, Vila 

Maltide 
1 

Monteiro Lobato 3901-3408 
Rua Angela Aparecida Andrade, 

Porto Belo 
1 

Olímpio Rafagnin 3901-9869 Rua Luz Marina, 32, Pq. Imperatriz 1 

Osvaldo Cruz 3901-9731 Rua Ocuí, 321, Lot. João Paulo II 1 
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Padre Luigi Salvucci 3901-3409 Rua O s/nº, Vila C Nova 2 

Ponte da Amizade 3901-3387 
Av. Tancredo Neves, 3159, Jardim 

Jupira 
4 

Prof. Parigot de 

Souza 

3901-3309 Rua Benjamin Constan, 493, Centro 
1 

Prof.ª Elenice 

Milhorança 
3901-3389 

Rua Di Cavalcanti, 523, Jardim 

América 
1 

Prof.ªJosineteHoller 3901-3390 Avenida Paraná , Vila A 1 

Prof.ª Rosália de 

Amorim 
3901-3354 

Rua Cacique, s/nº, Jardim Canadá 
1 

Prof.ª Suzana 

Moraes Balen 
3521-9566 

Rua Angela Aparecida Andrade, 

Jardim Califórnia 
1 

Três Bandeiras 
3901-3411 

Rua João Camara Filho, 320, Três 

Bandeiras 
1 

Vinicius de Moraes 3901-3393 Rua das Rosas, 325, Jd. Das Flores 1 

Total 41 

 

A nota fiscal referente aos empenhos da Secretaria Municipal da Educação deverão ser 

enviadas para os endereços de e-mail: smedfoz.diae@gmail.com.  

Secretaria Municipal de Assistência Social: Av. Jorge Schmmelpfeng, 111, Centro, foz do 

Iguaçu – PR. 

 

Secretaria Municipal da Saúde: Constará na requisição (autorização de fornecimento) o 

local de entrega dos itens. 

 

Prazo de Vigência  

 

O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses.  

 

Da Entrega e Recebimento 

 

A entrega do objeto deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do 

empenho, não sendo tolerado período superior a este sem justificativa prévia. 

 

 A devolução do objeto licitado ocorrerá se for de qualidade inferior ou duvidosa à contratada, 

acarretando inclusive, a aplicação de penalidades à empresa, podendo a mesma ser suspensa 

do direito de contratar com o município. 

 

 No interesse do município, sobre o valor total efetivamente adquirido decorrente desta 

licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com 

aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, sem que disso resulte, para a 

contratada, direito a qualquer reclamação ou indenização. 

 

 A contratada deverá apresentar amostra do produto quando solicitado pela contratante, antes 

da instalação. 

 

 

mailto:smedfoz.diae@gmail.com
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Do Recebimento 

 

Todos os objetos fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a qualidade e/ou 

quantidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada 

será devolvida para substituição, devendo ocorrer no prazo máximo de 3(três) dias úteis. 

 

Cada fornecimento somente será considerado concluído mediante a emissão de termo de 

recebimento definitivo. 

 

O recebimento definitivo do objeto deste edital não exime o fornecedor de ser 

responsabilizado, dentro das penalidades previstas na lei 8.666/93 e alterações, pela má 

qualidade que venha ser constatada durante o uso dos produtos fornecidos. 

 

Os materiais que apresentarem defeitos, trincados ou com as bordas marcadas por batidas 

(quebradas), não serão recebidos. 

 

Do Pagamento 

 

O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após entrega do objeto licitado, 

mediante apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo órgão responsável. 

 

A contratada ficará obrigada a repassar à contratante, na proporção correspondente, eventuais 

reduções de preço, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o 

fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 

 

O pagamento será efetuado após a comprovação de que o fornecedor se encontra em plena 

regularidade fiscal. 

 

Constatando qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta será devolvida à 

licitante para as devidas correções. 

Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da contratada, 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do contratante. 

 

Obrigações do contratante 

 

 Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para a entrega 

e/ou esclarecimentos dos serviços a serem executados. 

 

 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo o representante da contratada.  

 

 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas ocorridas, considerados de 

natureza grave. 

 

 Executar a verificação dos serviços, por servidores especialmente designados, e atestar 

as notas fiscais correspondentes. 
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 Lavrar termos circunstanciados de recebimento provisório e/ou definitivo. 

Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados no edital. 

  

Obrigações da contratada 

 

 A contratada deverá entregar os objetos em conformidade com o edital e nota de 

empenho, sob condição de devolução, em desacordo com o pactuado, observando a 

quantidade e a qualidade dos materiais entregues. 

 

 A entrega dos objetos deverá ser realizada sempre que solicitada observados os prazos 

para entrega, não sendo aceito atrasos sem justificativa prévia. 

 

 A contratada deverá entregar os objetos no local indicado nesse termo. 

 

 Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, 

inclusive frete. 

 

 É de responsabilidade da contratada a entrega e instalação nos locais indicados pelas 

secretarias. 

 

 Entregar os materiais e prestar os serviços nos locais indicados pelo funcionário 

responsável pelo recebimento nas respectivas secretarias. 

 

 Qualquer defeito apresentado nos materiais, será exigida a imediata troca dos mesmos. 

 

 Caso no momento da instalação, os empregados da contratada causem qualquer 

prejuízo à Administração Pública, ou decorrente da instalação danifiquem ou destruam 

algo nas dependências das unidades escolares, deverão reparar o dano imediatamente. 

 A contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados para a execução e/ou 

fornecimento dos serviços, seguindo rigorosamente as especificações técnicas deste 

termo de referência, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 

 

 Se em caso de força maior, os serviços que não possa ser executados no prazo 

estipulado, a contratada deverá comunicar por escrito a ocorrência, indicando nova 

data em que efetuará a execução ou fornecimento, não podendo esse adiantamento ser 

superior a 01 (um) dia corrido. 

  

Critério de avaliação da proposta  

 

Será classificada a proposta que atender aos requisitos, considerando o menor preço por lote. 
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Dotação Orçamentária 

 

 09.01.12.361.0080.1014.449052.1107 

 08.05.08.243.0520.2163.339030.1935 

 08.05.08.122.0060.2137.339039.1934 

 08.05.08.122.0060.2137.339030.1936 

 08.05.08.122.0060.2137.339039.1936 

 08.05.05.244.0150.2037.339030.1934 

 08.06.08.241.0520.2134.009030.1000 

 08.01.04.122.0040.2013.339030.1000 

 08.05.08.122.0060.2036.339030.1936 

 10.01.10302.0550.2054.339039.1496 

 10.01.10.302.0540.2053.339039.1495 

 10.01.10.305.0560.2057.339039.1497 

 

 

 

 

 

Fernando Ferreira de Souza Lima 

Sec. Municipal de Educação 

Elias de Souza Oliveira 

Sec. Municipal de Assistência Social 

 

 

 

Inês Weizemann dos Santos 

Sec. Municipal da Saúde 
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ANEXO I   

                                                              
LOTE 01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNCIA UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 
Espelho, cristal, com 6mm de 

espessura, instalado 
M2 40 R$ 97,67 R$ 3.906,80 

02 

Espelho parafusado com botões, 

medindo aproximadamente 1,5m X 

1,0m X 4mm, polido, com película 

de segurança na parte de trás, 

aplicação de protetor de borda e 

fixação na parede com 4 botões 

cabeça de latão. 

Unid. 227 R$ 377,05 R$ 85.590,35 

Total  R$  R$ 89.497,15 

 
LOTE 02 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 
Vidro liso transparente, 4mm,  

colocado 
M2 700 R$ 42,00 R$ 29.400,00 

2 Vidro canelado 4mm, colocado M2 380 R$ 42,00 R$ 15.960,00 

3 
Vidro liso transparente, 6mm, 

colocado 
M2 40 R$ 247,33 R$ 9.893,20 

4 

Vidro liso incolor de 4mm, em 

divisórias de painéis de 35mm, 

incluindo instalação e espuma para 
fixação. 

M2 100 R$ 112,67 R$ 11.267,00 

Total  R$ 66.520,20 

 
LOTE 03 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 
Conjunto de portas de giro para 

regulagem e fixar pivôs 
Unid. 01 R$ 185,00 R$ 185,00 

02 
Trinco inferior e superior 135, com 

capuchinho, ajuste de portas, em 

inox 
Unid 02 R$ 137,00 R$ 274,00 

Total  R$ 322,00 R$ 459,00 

 
LOTE 04 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 
Desmontagem e recolocação de 

conjunto de portas com 02 folhas 
Serviço 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Total  R$ 300,00 R$ 300,00 
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MODELO I 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

Diretoria de Compras Suprimentos 

Pregão Presencial nº 257/2017. 

 

 

 

 

________________________________inscrito no CNPJ nº _________________, com sede 

na (rua, avenida,) __________________________________, neste ato representada pelo(s) 

diretor (es), sócio(s) administrador(es)  ou proprietário, com qualificação completa (nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 

mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para 

junto ao Município de Foz do Iguaçu, praticar os atos necessários com relação à licitação na 

modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, 

negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta 

licitação. 

 

 

Local e data, ___ de ___________de 2017. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 

 

 

 

Entregar fora dos envelopes diretamente ao pregoeiro/equipe de apoio. 
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MODELO II 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A  

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

Diretoria de Compras Suprimentos 

Pregão Presencial nº 257/2017. 

 

 

 

 

A empresa _________________________________________, devidamente inscrita CNPJ nº 

_______________, inscrição estadual nº. _________, sediada (endereço completo) 

_______________________, por intermédio do(s), sócio(s) administrador(es), diretor(es) ou 

proprietário, DECLARA, sob as penalidades da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Local, ___ de ____________de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 (carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 

 

 

 

Observação:  

 

Esta declaração deverá ser entregue ao(a) pregoeiro(a), após a abertura da sessão, antes e 

separadamente dos envelopes (proposta de preço e habilitação) exigidos nesta licitação.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

MODELO III 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

 

A 

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 

Diretoria de Compras e Suprimentos 

Pregão Presencial nº 257/2017. 

 

 

___________________________, inscrita no CNPJ n° ________________, por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr(a)____________________, portador(a) do RG nº__________ 

e do CPF nº. _______________, para fins do disposto no Edital de licitação em epigrafe, 

DECLARA, 

 

a) Que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação; 

b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital do Pregão em consideração e dos 

respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a 

ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido 

às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços; 

c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a 

idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo 2º, e art. 97 da Lei 8.666/93 e 

suas alterações. 

d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a 

partir de 14 anos, conforme disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88; 

e) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de 

procuração, Servidor Público da Prefeitura de Foz do Iguaçu. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

Local, ___de ___________2017. 

 

 

 

Nome e carimbo do Representante 

Legal da empresa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

MODELO IV - PROPOSTA COMERCIAL 

(Razão Social, CNPJ, telefone, endereço, e-mail) 

 

Razão Social: _________________________________CNPJ/MF: _____________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Tel/Fax: ______________CEP: _____________________ Cidade: ___________________ 

UF: ___ 

 

Dados para bancários para pagamento de fatura: 

Banco: ____________________________________________  

Número do Banco: ___________________________________ 

Agência Bancaria nº: _________________________________   

Conta Corrente nº: ___________________________________ 

 

A 

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 

Diretoria de Compras e Suprimentos 

Pregão presencial nº:  257/2017 

 

 Em atenção ao Pregão em epígrafe, apresentamos nossa proposta comercial para o 

fornecimento dos objetos, conforme abaixo: 

 

Lote nº  

Item Especificação Quant. Marca 
Valor Unit. 

R$ 

Valor total 

R$ 

      

Total   

 

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias após recebimento da nota de empenho. 

  

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data do 

recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. 

 

Forma de pagamento: conforme estabelecido no edital. 

 

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a 

perfeita execução do objeto da licitação, tais como, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas 

e previdenciários, administração, lucro e qualquer outra despesa incidentes ou que venha a 

incidir, sobre o objeto do referido no edital. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 

 

 

MODELO V 



 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

A 

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 

Diretoria de Compras e Suprimentos 

Pregão Presencial nº 257/2017. 

 

___________(identificação completa do representante da licitante)___________, como 

representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 

denominado Licitante, para fins do disposto no Edital de Pregão nº 257/2017, declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação, foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

 de fato da Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Licitação quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Licitação antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu antes da abertura oficial das propostas; e  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

Local, ___ de ___________ de 2017. 

 

 

 

 

Nome e carimbo do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

MODELO VI  

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS  

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 

(entregar diretamente ao Pregoeiro) 

 

 

 

A 

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 

Diretoria de Compras e Suprimentos 

Pregão Presencial nº 257/2017. 

 

 

 

_____________________________, inscrita no CNPJ n° ______________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº________________ e do CPF nº __________________, declara, que 

se enquadra na condição de Microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 

constituídas na forma da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006. 

 

Declara, ainda que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, 

dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a Administração 

caso perca essa qualificação. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

Local, ___ de _____________ 2017. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 

 

 

 

_______________________ 

Contador: 

Registro no CRC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

ANEXO II  

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2017. 

 

Pregão Presencial nº: ____ /2017. 

 

Processo Administrativo nº: _____/2017. 

 

No dia __ de ___________ do ano de dois mil e dezessete, na Diretoria de Compras e 

Suprimentos do Município de Foz do Iguaçu, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob nº ___________________, com sede à Praça Getulio Vargas, 280 - 

centro, neste ato representado pela Responsável pela Diretoria de Compras e Suprimentos, foi 

registrado nesta Ata, as quantidades e o preço da empresa 

___________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº _______________, resultantes do PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2017, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a eventual seleção de propostas visando o Registro 

de Preços para eventual aquisição de _____________________________, no período de 12 

(doze) meses, de acordo com as especificações contidas neste Edital, conforme Anexo I - 

Termo de Referência, com os valores do(s) itens (s) abaixo relacionados: 

 

Item Quant. Und. Descrição Marca  
Valor Unit. 

R$ 

Valor Total  

R$ 

       

 

As especificações técnicas constantes do Processo Administrativo nº ________/2017, assim 

como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência e na 

proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de 

transcrição.  

 

A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar de ___de 

____________ de 2017.  

 

Foz do Iguaçu, ____ de _______________ de 2017 

 

 

    Responsável pela Diretoria de Compras e Suprimentos  

Portaria nº 62.651 

 

 

 

Contratada 

 

 

 

 

 


