Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul
Estado do Paraná
CNPJ: 95.640.652/0001-05
Av. Ítalo Orcelli, 604 - Fone: (44) 3655-8000 - Fax: (44) 3655-8001 - Cep: 87.565-000 - Cafezal do Sul-PR.

E-mail: administracao@cafezaldosul.pr.gov.br

Pregão Presencial N.º 9/ 2019
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
DATA DA ABERTURA.:. 27/03/2019
HORÁRIO.: 08:55 horas
LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de tubos de concreto para
serem utilizados na obras de instalação de galerias de águas pluviais, com entrega
no local da obra que pode ser na sede deste município ou em qualquer um dos
distritos de Jangada ou Guaiporã
TIPO:Menor preço
REGIME CONTRATAÇÃO:Unitário
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada – até 30 (trinta) dias após a
emissão da Nota Fiscal
PRAZO DE ENTREGA: No prazo de 05 (cinco) dias conforme solicitação da
municipalidade. A entrega deverá ocorrer às expensas da contratada no território
urbano da sede do Município de Cafezal do Sul ou em qualquer um de seus distritos,
conforme o caso, em especial nos canteiros das obras das galerias de águas
pluviais.
Acusamos o recebimento em epígrafe.
Local,

em

de

.
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EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - MENOR
PREÇO POR ITEM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO Nº 9/2019
PROCESSO Nº 16/2019

1– PREÂMBULO
1.1 - O MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, através de sua Comissão Permanente de
Licitações, nomeada pelo Portaria nº 001/2019, de 02 de Janeiro de 2019, Publicado em
11/01/2019, sito na Avenida Ítalo Orcelli, 604, Centro, em Cafezal do Sul/PR., Estado do
Paraná, pelo presente convida Vossa Senhoria a participar do presente Certame Licitatório, na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, acima identificada, cujo processo e julgamento
serão realizados em conformidade com os preceitos da Lei 10.520/02, de 17 de junho de 2002
e suas alterações e subsidiariamente com a Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações e demais legislação aplicável.
1.2 – O recebimento do Envelope nº 01, contendo a Proposta de Preço, e Envelope nº 02,
contendo a Documentação de Habilitação, dar-se-á até às 08:40horas, do dia 27/03/2019, no
Setor de Protocolo da Licitação.
1.3 – Abertura da presente licitação dar-se-á, em sessão pública, no Paço Municipal,
Avenida Ítalo Orcelli, 604, Centro, em Cafezal do Sul/PR / DEPARTAMENTO DE
COMPRAS/LICITAÇÕES, às 08:55 horas do dia 27/03/2019 (art. 4º, V, da Lei
10.520/02).
2 – OBJETO ( art. 40, I da Lei 8.666/93 e art. 3º , II da Lei 10.520/02)
2.1 – A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas para acontratação de empresa
para fornecimento de tubos de concreto para serem utilizados nas obras de instalação de
galerias de águas pluviais, com entrega no local da obra que pode ser na sede deste município
ou em qualquer um dos distritos de Jangada ou Guaiporã.
2.2 – Segue a quantidade a ser adquirida, consoante termo de referência
Quantidade

1000

Descrição
Tubo de concreto para condução de água pluvial, COM ARMAÇÃO, diâmetro
0,40 PB, classe de resistência PA1, ENCAIXE PONTA BOLSA. Os tubos deverão
ter o comprimento de 1000mm, apresentar laudo para caracterização dos
tubos que deverá ter expedição com prazo inferior a 02 anos, segundo a
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2000

500

500

NBR 8890.
Tubo de concreto para condução de água pluvial, COM ARMAÇÃO, diâmetro
0,60 PB, classe de resistência PA1, ENCAIXE PONTA BOLSA. Os tubos deverão
ter o comprimento de 1000mm, apresentar laudo para caracterização dos
tubos que deverá ter expedição com prazo inferior a 02 anos, segundo a
NBR 8890.
Tubo de concreto para condução de água pluvial, COM ARMAÇÃO, diâmetro
0,80 PB, classe de resistência PA1, ENCAIXE PONTA BOLSA. Os tubos deverão
ter o comprimento de 1000mm, apresentar laudo para caracterização dos
tubos que deverá ter expedição com prazo inferior a 02 anos, segundo a
NBR 8890.
Tubo de concreto para condução de água pluvial, COM ARMAÇÃO, diâmetro
1,00 PB, classe de resistência PA1, ENCAIXE PONTA BOLSA. Os tubos deverão
ter o comprimento de 1000mm, apresentar laudo para caracterização dos
tubos que deverá ter expedição com prazo inferior a 02 anos, segundo a
NBR 8890.

3-AQUISIÇÃO DO EDITAL (arts. 40, XVII e 32, § 5/ da 8.666/93 e art. 5º, caput, II e III
da Lei 10.520/02)
3.1 – O presente edital poderá consultado no site da Prefeitura Municipal
www.cafezaldosul.pr.gov.br.
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO (art. 40, VI da 8.666/93 e art.
3º, I da Lei 10.520/02).
4.1 – Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas que preencherem as
condições exigidas no presente edital.
4.2 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/ 93 (art. 97 da Lei 8.666/93).
4.3 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.
5 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES N٥ 01 E Nº 02, DA CARTA DE
CREDENCIAMENTO (art. 40, VI da 8.666/93) E DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (art. 4º, VII da 10.520/02).
5.1 - Os envelopes nº 01 e nº 02, contendo respectivamente a Proposta de Preço e
Documentação de Habilitação, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no
preâmbulo deste edital, devidamente fechados, com o uso de cola, constando da face de cada
qual, devidamente datilografado, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N°. 01
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL - PR
Departamento de Compras e Licitações
PREGÃO PRESENCIAL n. 9/2019
Envelope 01 – PROPOSTA COMERCIAL
Licitante: RAZÃO SOCIAL
CNPJ n.
Endereço:
Telefone:
ENVELOPE N°. 02
À PREFEITURA CAFEZAL DO SUL - PR
Departamento de Compras e Licitações
PREGÃO PRESENCIAL n.9/2019
Envelope 02 – HABILITAÇÃO
Licitante: RAZÃO SOCIAL
CNPJ n.
Endereço:
Telefone:
5.2 - Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/ lances de preços e praticar
os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes contratuais ou estatuários,
legalmente identificado, ou pessoa física, credenciada por meio de Carta de Credenciamento
ou documento equivalente, conforme modelo do Anexo I, outorgando poderes para formular
propostas, fazer lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
5.2.1 – A Carta de Credenciamento referida no item 5.2 deverá ser entregue ao Pregoeiro, no
momento da abertura da sessão pública.
5.3 - O proponente ou seu representante deverá apresentar ao Pregoeiro, no momento da
abertura da sessão, DECLARAÇÃO dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos
da habilitação, conforme modelo constante no Anexo II. (art. 4º, VII da Lei 10.520/02).
5.3.1 – A não apresentação da DECLARAÇÃO exigida no item 5.3 resultará na
desclassificação da empresa.
6. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (arts. 40, VI; 27 e 32, § 1º da
Lei 8.666/93 e arts. 3º , 1 e 4º, XIII da Lei 10.520/02).
6.1 – A proponente deverá apresentar o envelope nº 02 "HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via
contendo seguintes documentos:
6.1.1 – Para comprovação da habilitação jurídica: (art. 28 da Lei 8.666/93 e art. 4º, XIII
da Lei 10.520/02).
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6.1.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
6.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
6.1.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
6.1.1.4. 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.
6.1.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
6.1.1.6. Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de
inidoneidade expedida por órgãos da Administração Pública de qualquer esfera de
Governo, de acordo com o modelo constante no Anexo IV. (art. 97 da 8.666/93).
6.1.1.7. Declaração do proponente de que tomou conhecimento das características
da presente licitação e que realizará a entrega dos produtos na forma solicitada
pela municipalidade, comprometendo-se a devolver os tubos que se quebrarem no
carregamento, viagem e descarregamento, de acordo com o modelo constante no
Anexo V.
6.1.1.8. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII art. 7º da
Constituição Federal de 1988 (proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores) nos termos da Lei nº 9.854 de 27/10/996, conforme modelo
constante no Anexo VI.
6.1.2 – Para comprovação da regularidade fiscal: (art. 29 da Lei 8.666/93 e art. 4º, XIII
da Lei 10.520/02)
6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
6.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual, ou Alvará de localização.
6.1.2.3. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União com data de emissão
não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no
corpo da Certidão o seu prazo de validade. Pode ser substituída pela Certidão
Conjunta da PGFN e RFB.
6.1.2.4. Certidão Negativa de Quitação de Tributos Federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal, com data de emissão não superior a 180 (cento e
oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo
de validade. Pode ser substituída pela Certidão Conjunta da PGFN e RFB.
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6.1.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão
não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no
corpo da mesma o seu prazo de validade.
6.1.2.6. Certidão Negativa Municipal, com data de emissão não superior a 90
(noventa) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo
de validade.
6.1.2.7. As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.
6.1.2.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos
instituídos por Lei.
6.1.2.9. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. Pode
ser substituída pela Certidão Conjunta da PGFN e RFB.
6.1.3.0 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 (cento e
oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o prazo de
validade da mesma.
6.2 - Para comprovação da qualificação técnica: (art. 30 da 8.666/93 e art. 4ª, XIII da
Lei 10.520/02).
A) Apresentação da licença sanitária estadual ou municipal da empresa licitante;
6.3 – Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro
da Comissão de Licitação mediante conferencia da cópia com o original ou publicação em
órgão de imprensa oficial (art.32, caput da Lei 8.666/93).
6.4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da
documentação exigida para a habilitação, salvo nos casos de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, beneficiadas pela Lei Complementar 123/2006.
6.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7 – PROPOSTA DE PREÇO (art.40, VI da Lei 8.666/93 e art. 3º, I da Lei 10.520/02)
7.1 – A proposta de preço – Envelope nº 01 – devidamente assinada pelo proponente ou seu
representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e apresentada na forma de
Planilha de Proposta, de conformidade com o modelo constante no Anexo VII deste edital,
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observando-se o quantitativo mínimo de cotação de quantidade, (art. 23, § 7º da Lei 8.666/93)
o preço máximo unitário por item, o prazo mínimo de garantia e o prazo máximo de entrega
de cada item, estabelecidos no Anexo III do presente edital.
7.2. A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e
requisitos indicados nos subitens a seguir:
7.2.1. Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, em uma via, em papel
timbrado da licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, que impeçam sua perfeita compreensão, devidamente datada, assinada na
última folha e rubricada nas demais, constando a marca dos produtos cotados, e quando
necessário o modelo do mesmo, e conter:
a) carta proposta, que deverá ser encaminhada com os valores acrescidos de todos
os custos, encargos e impostos pertinentes à execução do objeto, impressa
preferencialmente em duas vias, sem rasuras ou emendas, datada e assinada pelo
representante legal da empresa;
b) Prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
c) Declaração expressa de estarem incluídos no preço proposto todos os impostos,
taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas
incidentes na prestação dos serviços.
d) A razão social, o CNPJ, o endereço completo, bem como o número de sua
conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência onde deseja receber seus
créditos.
e) Os meios de comunicações disponíveis para contato, como, por exemplo, facsímile, telefone, e-mail, etc.;
f) Declaração expressa de atender à todas as exigências do presente edital.
7.3 - No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento
do respectivo item cotado, entregue no local indicado no Anexo III deste edital.
7.4 - O proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registro e
patentes ao objeto cotado.
7.5 – Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, não se admitindo cotação
em moeda estrangeira.
7.5.1. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5.2. Apresentar junto a proposta Atestado de fornecimento de no mínimo 50%
do produto ora licitado.
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7.5.3. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.
8 – PROCEDIMENTOS (art. 4°, incisos VI a XVII e XXI a XXII da Lei 10.520/02).
8.1 – Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação",
deverão ser entregues junto ao Setor de Compras e Licitações, devidamente lacrados, ou
ainda no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de reuniões do Paço Municipal
no Departamento de Compras/Licitações.
8.2. Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora mencionados,
nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos.
8.3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados
de acordo com a legislação vigente.
8.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.
8.5. No dia, hora e local designado, será realizada sessão pública de abertura das propostas,
devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a
existência dos necessários poderes para formulação de proposta e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame (art. 4°, VI da Lei 10.520/02).
8.6 - Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e
à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no presente
edital (art. 4°. VII da Lei 10.520/02).
8.7 - No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até
10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação da proposta de menor preço oferecido (art. 4°, VII da Lei 10.520).
8.8 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.3, poderão
os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecerem lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos (art.4°, IX da Lei 10.520/02).
8.8.1 - Em situações onde ocorrerem empates e o numero de oferta for maior que três, a
interpretação será em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que
não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
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8.9 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR
PREÇO POR ITEM, observando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos (art. 4°,
X da Lei 10.520/02).
8.10 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o pregoeiro procederá à abertura
dos envelopes contendo os documentos de habilitação dos licitantes que apresentarem as
melhores propostas para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital (art.
4°, XII da Lei 10.520/02).
8.11 – A habilitação far-se-á com a verificação de que os licitantes apresentaram a
documentação exigida no item 6 deste edital. (art. 4°, XII e XIV da Lei 10.520/02).
8.12 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no presente edital e seus anexos, os
licitantes serão declarados classificados (art. 4°. XV da Lei 10.520/02).
8.13 - Declarados os classificados será dada oportunidade a qualquer licitante para manifestarse quanto à intenção de recorrer nos termos de art. 4° incisos XVIII a XX da Lei n°
10.520/02.
8.14 – O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação das propostas sanar erros ou falhas
que não alteram a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
8.15 - Deliberação da autoridade competente quanto à adjudicação ou eventual homologação,
após a análise dos recursos interpostos.
9 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO (art. 40, VII da Lei 8.666/93 e art. 4°, X da Lei
10.520/02)
9.1 – Para julgamento e classificação das propostas será adotado, pela ordem crescente dos
preços finais por item, MENOR PREÇO classificados por item, na ordem de sua
classificação.
9.2 – Será desclassificada a proposta de preço que (art. 48, I e II da Lei 8.666/93):
a) ultrapassar o valor máximo fixado no edital;
b) cotar valor manifestante inexequível;
c) não atender às exigências contidas no presente edital.
10 – PREÇO MÁXIMO (art. 40, X da Lei 8.666/93).
10.1 - O preço máximo encontra-se indicado no Anexo III do presente edital.
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11 – PRAZOS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 40, II da
8.666/93).
11.1 – O prazo máximo de validade do contrato será de 12 MESES (art. 15, § 3°, III da Lei
8.666/93).
11.2 – Os proponentes que tenham seus preços registrados poderão ser convocados a firmar as
contratações ou aceitar a ordem de fornecimento decorrentes do pregão, no prazo de validade
do Sistema, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n° 8.666/93 (art. 64, caput da Lei 8.666/93).
11.3 – A Prefeitura do Município de Cafezal do Sul -PR poderá, quando convocado o
primeiro classificado e este não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento
equivalente, convidar os classificados subseqüentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas quantidades e condições proposta pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação,
independente da cominação prevista no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 (art.64, § 2° da 8.666).
11.4 - Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro
instrumento equivalente, o classificado subseqüente que aceitar a proposta do primeiro
classificado fica obrigado a fornecer, nos termos do § 2° do artigo 64 da Lei n° 8.666/93,
somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a contratação com a
Administração (art. 23, § 7° da Lei 8.666/93).
11.5 – A Prefeitura do Município de Cafezal do Sul - PR, observados os critérios e
condições estabelecidas no edital de licitação, poderá contratar, concomitantemente, dois ou
mais fornecedores que tenham preços registrados, na ordem de classificação e na quantidade
proposta pelos classificados, nos termos do § 7° do artigo 23 da Lei n° 8.666/93.
11.6 - O proponente que tenha seus preços registrados e/ou contratados fica obrigado, no
prazo de validade do registro computadas as prorrogações, a aceitar, nas condições registradas
no pregão, os acréscimos que se fizerem necessários, até 25% do valor inicial da proposta,
atualizado nos termos da legislação pertinente.
11.7 – A adjudicação do objeto e a indicação do orçamento anual para fazer face a despesa,
dar-se-á no ato de solicitação formal do fornecimento do objeto proposto.
12 - OBSERVAÇÕES QUANTO AOS PRODUTOS
12.1. Todos os produtos deverão ser entregues sem quebras e com a estrutura necessária para
a realização de galerias de águas pluviais.
12.2. Os produtos deverão ser entregues sem qualquer adereço e sem sujidades que lhes
acrescentem peso. Tampouco deverão apresentar podridão e deterioração.
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13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 40, III da Lei 8.666/93 e art. 7° da Lei
10.520/02).
13.1 – O proponente classificado chamado à contratação, ou o que lhe suceder, e/ou
contratados, estará sujeito às penalidades prevista nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93,
sendo-lhe aplicada a multa penal de 5% (cinco por cento) do valor total proposto, por força do
estabelecido no art. 9° do Decreto n° 22.626, de 07/04/33, modificado pelo Decreto-Lei n°
182, de 05/01/39 – denominado Lei da Usura, pela recusa em assinar o contrato ou aceitar
outro instrumento equivalente e em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais
celebradas e /ou proposta apresentada.
13.2 – Pelo descumprimento do prazo de entrega proposto, ficará o contrato sujeito à multa
moratória de 2% (dois por cento) ao dia de atraso, calculada sobre o valor total do pedido de
fornecimento, limitada a 2% (dois por cento) do valor total do objeto solicitado (no máximo
de 2% do valor total do pedido, por força do estabelecido no art. 52, § 1º da Lei 8.078, de
11/09/90, alterada pela Lei n° 9.298, de 01/08/96 - Código de Defesa do Consumidor).
13.3 – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a Prefeitura do Município de Cafezal do Sul - PR e será descredenciado no
Sistema de Cadastramento Municipal pelo prazo de 03 (três) anos, sem prejuízo das multas
definidas no presente edital e contrato e demais cominações legais (art.7° da Lei 10.520/02).
13.4 – Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constante na
proposta será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus para a Prefeitura do Município de
Cafezal do Sul - PR e sem prejuízos das sanções previstas no presente edital (art. 69 da Lei
8.666/93)
13.5 – As sanções administrativas previstas neste item 12 serão aplicadas sem prejuízo das
cominações impostas na Lei n° 8.666/93 (art. 87, § 2° da 8.666) e suas alterações.
14 – CRITÉRIOS DE REAJUTE (art. 40, XI da Lei 8.666/93).
14.1 – Os preços constantes no pregão não serão reajustados, salvo de alteração nas condições
desta (Lei 8.880, de 27/05/94 em especial os arts. 11, 12, 13 e 14 e Lei n° 9.196, de 29/06/95).
14.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para
mais ou para menos, conforme o caso (art.65, II, § 5° da Lei 8.666/93).
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14.3 – Poderão as partes rever as condições das propostas, no que se refere ao equilíbrio
econômico-financeiro dos preços registrados, em face de superveniência de norma federal,
estadual ou municipal aplicável á espécie (art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93).
15 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 40, XIV da Lei 8.666/93).
15.1 – Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do bem
objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela a
Prefeitura do Município de Cafezal do Sul – PR e atender as questões da boa ordem
financeira municipal (art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93).
15.2 – A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de
impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação
pertinente.
16 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO (art. 40, XVI e 73, II da Lei
8.666/93).
16.1 – Os bens objeto do fornecimento deverão ser entregues à Prefeitura do
Município de Cafezal do Sul – PR., nos canteiros de obra que podem ser na sede
municipal ou em qualquer dos Distritos de Jangada ou Guaiporã;
16.2 – Os bens uma vez solicitados deverão ser entregues no prazo máximo e local
indicado no Anexo III do presente edital, até 05 cinco dias (corridos).
16.3 – Os ensaios, teste e demais provas exigidas pelas normas técnicas oficiais para boa
execução do objeto do contrato correrão por conta do contratado (art. 75, caput da Lei
8.666/93).
17 – RECURSOS (art. 40, XV da Lei 8.666/93 e art. 4°, XVIII, XIX e X da Lei 10.520/02).
17.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos seguintes
termos:
17.1.1 – declarados os classificados, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorre, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos outros (art. 4°, XVIII da Lei
10.520/02).
17.1.2 – o acolhimento de recursos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento (art.4°, XIX da Lei 10.520/02).
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17.1.3 - a falta de manifestação e motivada do licitante impostará a decadência do direito de
recurso (art. 4°, XX da Lei 10.520/02).
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS (art. 40, VIII da Lei 8.666/93).
18.1 – Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação, jurisprudência e doutrina
aplicáveis e dos princípios gerais de direito.
18.2 – Para as reuniões da presente licitação será admitida a participação ativa de apenas um
representante do proponente.
18.3 – A Comissão de Licitação poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações
complementares ou efetuar diligências, caso julgar necessário, sendo vedada a inclusão
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente das propostas
(art. 43, § 3° da Lei 8.666/93).
18.4 – A Prefeitura do Município de Cafezal do Sul - PR se reserva o direito de anular ou
revogar, total ou parcialmente a presente licitação, de acordo com o estatuído no artigo 49 da
Lei n° 8.666/93.
18.5 – Não serão aceitos documentos ou propostas enviadas por fax, correio ou email.
18.6 – Esclarecimentos relativos á presente licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando
solicitados por escrito, encaminhados á Pregoeira no endereço: DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÃO, Avenida Ítalo Orcelli, 604, Centro, CEP: 87.565-000, em Cafezal do Sul/PR.
18.7 – Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação e proponentes presentes.
19 – ANEXOS DO EDITAL (art. 40 § 2° da Lei 8.666/93).
19.1 - Integram o presente edital os seguintes anexos:
a) Anexo I – Modelo de carta de credenciamento.
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Habilitatórios.
c) Anexo III – Descrição dos bens a serem Registrados e demais Informações.
d) Anexo IV – Modelo de declaração de Idoneidade.
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Conhecimento das Características do Edital.
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Observância ao disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituição Federal.
g) Anexo VII – Modelo de Planilha de Proposta.
h) Anexo VIII – Minuta de Contrato e Ordem de Fornecimento.
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Cafezal do Sul-PR ,08 de Março de 2019.

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela
presente,
credenciamos
o
(a)
Sr.
(a)..................................................................., portador (a) da Carteira de
Identidade sob nº............................., e CPF sob nº ......................................, a
participar do procedimento, sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2019,
instaurado por esta Prefeitura.
Na
qualidade
de
representante
legal
da
Empresa......................................................., outorga-se ao acima credenciado,
dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.
Por ser a máxima expressão da verdade, firmamos o presente.

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

__________________________________
Nome e Carimbo da Proponente
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
HABILITATORIOS

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL - PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019

O representante legal da empresa___________________________, na qualidade de
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
9/2019 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul – PR, declara para fins de
direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no
respectivo edital de licitação.

Local, ______de________2019.

(assinatura do proponente)
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ANEXO III

Quantidade

1000

2000

500

500

Descrição
Tubo de concreto para condução de
água
pluvial,
COM
ARMAÇÃO,
diâmetro 0,40 PB, classe de resistência
PA1, ENCAIXE PONTA BOLSA. Os tubos
deverão ter o comprimento de
1000mm, apresentar laudo para
caracterização dos tubos que deverá
ter expedição com prazo inferior a 02
anos, segundo a NBR 8890.
Tubo de concreto para condução de
água
pluvial,
COM
ARMAÇÃO,
diâmetro 0,60 PB, classe de resistência
PA1, ENCAIXE PONTA BOLSA. Os tubos
deverão ter o comprimento de
1000mm, apresentar laudo para
caracterização dos tubos que deverá
ter expedição com prazo inferior a 02
anos, segundo a NBR 8890.
Tubo de concreto para condução de
água
pluvial,
COM
ARMAÇÃO,
diâmetro 0,80 PB, classe de resistência
PA1, ENCAIXE PONTA BOLSA. Os tubos
deverão ter o comprimento de
1000mm, apresentar laudo para
caracterização dos tubos que deverá
ter expedição com prazo inferior a 02
anos, segundo a NBR 8890.
Tubo de concreto para condução de
água
pluvial,
COM
ARMAÇÃO,
diâmetro 1,00 PB, classe de resistência
PA1, ENCAIXE PONTA BOLSA. Os tubos
deverão ter o comprimento de
1000mm, apresentar laudo para
caracterização dos tubos que deverá
ter expedição com prazo inferior a 02
anos, segundo a NBR 8890.

Valor Unitário

Valor Total

R$ 40,67

R$ 40.666,67

R$ 72,67

R$ 145.333,33

R$ 195,33

R$ 97.666,67

R$ 265,67
R$ 132.833,33
R$ 416.500,00

TOTAL

O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias contados do pedido.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019, instaurado
por esta Prefeitura, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder
Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

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

___________________________
Nome e Carimbo da Proponente
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CARACTERISITCAS DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019
_______________________(proponente)
Ao Pregoeiro da Prefeitura de Cafezal do Sul - PR

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019, que tomamos
conhecimento das características da presente licitação e que realizará a entrega
dos produtos na forma solicitada pela municipalidade, comprometendo-se a
devolver os tubos que se quebrarem no carregamento, viagem e descarregamento,
instaurado por essa Prefeitura, que temos conhecimento de todas as características
Edital da Prefeitura do Município de Cafezal do Sul-PR .

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

______________, em_________de ____________de2019.

____________________________
(Assinatura do proponente)
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ANEXOVI
DECLARAÇÃO DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019
___________________________(Assinatura do proponente)
Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Cafezal do Sul-PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação PREGÃO
PRESENCIAL nº 9/2019, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas
impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos
termos de §6º do artigo 27 da Lei nº6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal .

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

__________, em_____de _________de 2019.

(assinatura do proponente)
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ANEXO VII
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019.
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE CAFEZAL DO SUL - PR
A
empresa____________________,
estabelecida
à__________________nº______,
município
de
____________________,
Estado____________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº _______________, apresenta a
sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019,
conforme edital de licitação e seus anexos, ofertar os seguintes preços:
Quantidade Descrição

Valor Unitário
Tubo de concreto para condução de água R$ ..........

1000

2000

500

500

pluvial, COM ARMAÇÃO, diâmetro 0,40 PB,
classe de resistência PA1, ENCAIXE PONTA
BOLSA. Os tubos deverão ter o
comprimento de 1000mm, apresentar
laudo para caracterização dos tubos que
deverá ter expedição com prazo inferior a
02 anos, segundo a NBR 8890.
Tubo de concreto para condução de água R$ ..........
pluvial, COM ARMAÇÃO, diâmetro 0,60 PB,
classe de resistência PA1, ENCAIXE PONTA
BOLSA. Os tubos deverão ter o
comprimento de 1000mm, apresentar
laudo para caracterização dos tubos que
deverá ter expedição com prazo inferior a
02 anos, segundo a NBR 8890.
Tubo de concreto para condução de água R$ ..........
pluvial, COM ARMAÇÃO, diâmetro 0,80 PB,
classe de resistência PA1, ENCAIXE PONTA
BOLSA. Os tubos deverão ter o
comprimento de 1000mm, apresentar
laudo para caracterização dos tubos que
deverá ter expedição com prazo inferior a
02 anos, segundo a NBR 8890.
Tubo de concreto para condução de água R$ ...........
pluvial, COM ARMAÇÃO, diâmetro 1,00 PB,
classe de resistência PA1, ENCAIXE PONTA
BOLSA. Os tubos deverão ter o
comprimento de 1000mm, apresentar

Valor Total
R$ .............

R$ .............

R$ ..............

R$ ............
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laudo para caracterização dos tubos que
deverá ter expedição com prazo inferior a
02 anos, segundo a NBR 8890.

As condições de pagamento e demais são as constantes no edital de licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019.
___________, ____de______________de 2.019.
(assinatura do proponente)
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ANEXOVIII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº.
/2019
Pregão Presencial nº. 9/2019
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL DO
SUL E A EMPRESA
.

I – CONTRATANTES: "PREFEITURA MUNICIPAL DE
, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede a
, n.º
inscrita no CGC/MF sob o n.º
, doravante denominada
CONTRATANTE e a firma
denominada CONTRATADA.
II – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Sr. Prefeito Municipal, Sr.
,
brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua
, Centro, nesta cidade, portador do RG n.º
e CPF:
e a CONTRATADA o Sr.
residente e domiciliado à Rua
, n.º
Bairro
nesta cidade, portador do RG n.º
e CPF.
.
III – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da
autorização do Sr. Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do Processo
Administrativo n.º 16/2019 gerado pelo Pregão Presencial n° 9/2019, que faz parte integrante e
complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.
IV – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele
contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações, assim como de acordo
com as especificações técnicas constantes no Edital de Pregão nº. 9/2019, em seus Anexos e
em conformidade com o ajustado a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1. O prazo de vigência do presente Contrato é
podendo ter aditivo.

, contados da data de sua assinatura,

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
total de R$
.
3.2. Os preços incluem, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem,
seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou
indiretas, relacionadas.
3.3. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade deste Contrato, exceto em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
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3.3.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, em face de aumento autorizado pelo Governo Federal.
3.3.2 – Caso ocorra a variação nos preços, o contratado deverá solicitar formalmente a
PREFEITURA, devidamente acompanhado de documentos que comprovem a procedência do
pedido.
3.4. Os pedidos de pagamento deverão ser devidamente instruídos com a Nota Fiscal Fatura ou
Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas correspondente serão discriminativas, constando o número
do Edital e assinatura do responsável da Secretaria competente, sem os quais não serão
atendidos, conforme descrito no item 15.3 do edital.
3.5. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou à
compensação financeira por atraso de pagamento.
3.6. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, de acordo com contrato firmado para licença
de uso, atualização de software e atendimento técnico, sempre mediante a apresentação de
Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, devidamente atestada.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO
4.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da(s) dotação(ões)
Orçamentária(s), devidamente compromissada nas contratações por meio de emissão de Notas
de Empenho prévio, conforme tabela abaixo:
SECRETARIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA
5.1. Todos os produtos deverão ser entregues sem quebas e com a estrutura necessária para a
realização de galerias de águas pluviais.
5.2. Os produtos deverão ser entregues sem qualquer adereço e sem sujidades que lhes
acrescentem peso. Tampouco deverão apresentar podridão e deterioração.
5.3.A entrega dos tubos deverá ser feita no local da obra que pode ser na sede deste município
ou em qualquer um dos distritos de Jangada ou Guaiporã.
5.4. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o
fornecimento, nos termos das previsões deste Edital e de seus Anexos, e pelas particularidades
de prestação de serviços, objeto deste contrato, o fornecedor deverá providenciar a substituição
do produto imediatamente, sem ônus para a Prefeitura do Município de Cafezal do Sul, e
independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA – DAS GARANTIAS
6.1. A contratada garantirá seus produtos, conforme Código de Defesa do Consumidor, em 90
(noventa) dias a contar da aceitação do material entregue a contratante.
6.2. Durante o prazo de vigência da garantia, a contratada deverá executar toda as intervenções
corretivas e necessária, a fim de manter a qualidade do objeto, sem ônus para o contratante, nos
termos da minuta contratual conforme Anexo VII.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO
FORNECEDOR.
7.1. Adicionalmente, o fornecedor deverá:
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7.2. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;
7.3. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados quando da execução do objeto deste Contrato ou em conexão com
ele, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura do Município de Cafezal do Sul;
7.4. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas aos
fornecimentos, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.5. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto do Pregão.
7.6. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos na subcláusula,
e não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura do Município de Cafezal do
sul, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual o fornecedor signatário deste
Contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura do Município de Cafezal do Sul.
CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1. A quantidade prevista para efeito de fornecimento poderá ser alterada nos termos do artigo
65 da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante o correspondente termo de aditamento a este Contrato.
8.2. O fornecedor signatário deste Contrato fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
pactuadas, os acréscimos de itens registrados, até o limite de 25% do valor estimado de
contratação para o lote.
8.3. Será permitida a alteração contratual para restabelecer a relação que as partes pactuaram
entre os encargos dos fornecedores e a retribuição da Administração Pública para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do Contrato, na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, devidamente
comprovada.
8.4. Os dados pertinentes ao restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente
deverão ser demonstrados por meio do preenchimento de Planilha de Decomposição de Preços.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
9.1.1 Sem prejuízos das demais penalidades previstas na Lei no. 8.666/93, será aplicada multa
moratória de 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor da despesa, se houver atraso
injustificado na entrega do produto e por descumprimento de obrigações fixadas no Edital e em
seus Anexos.
9.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, caso haja
recusa na entrega do produto licitado, independentemente de multa moratória.
9.1.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à tesouraria da Prefeitura Municipal de
Cafezal do Sul, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após a respectiva notificação.
9.1.4. Vencido o prazo proposto e não sendo cumprido o objeto, ficará o órgão comprador
liberado para se achar conveniente, rescindir o Contrato, aplicar a sanção cabível e convocar se
for o caso, outro fornecedor, observada a ordem de classificação, não cabendo ao licitante
inadimplente direito de qualquer reclamação.
9.2.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, à:
9.2.2.1. advertência;
9.2.2.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução
total do objeto contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias, contado da comunicação oficial;
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9.2.2.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
9.2.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, o fornecedor que:
9.2.4. deixar de assinar o Contrato;
9.2.5. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
9.2.6. não mantiver a proposta, injustificadamente;
9.2.7. comportar-se de modo inidôneo;
9.2.8. fizer declaração falsa;
9.2.9. cometer fraude fiscal;
9.2.10. Falhar ou fraudar na execução do Contrato.
9.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração Pública, o fornecedor ficará isento das penalidades.
9.4. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública poderá ser aplicado ao fornecedor juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10. A rescisão contratual poderá ser:
10.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei no. 8.666/93;
10.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração.
10.3. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão pela Administração,
com as conseqüências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo da
aplicação das penalidades a que alude o art. 87 da mesma Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização da execução dos
fornecimentos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este Contrato O Edital de Pregão Presencial nº. 9/2019 e seus respectivos
anexo, em especial, as propostas de preços e os documentos de habilitação do fornecedor.
11.2. A execução do Contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares
aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993,
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO
12.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Iporã, com Exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos na Constituição
Federal. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas
testemunhas abaixo.
Cafezal do Sul– PR, ___ de __________ de ______.
_________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/CONTRATANTE
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/Prefeito Municipal
__________________________________________________
CONTRATADA:
Nome do Representante:
_________________________
_________________________
1ª Testemunha
2ª Testemunha
RG/CPF

