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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 
 

 
PROCESSO Nº.: 136/2019 
EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de ensaios laboratoriais e 
serviços de controle tecnológico em vias urbanas, localizadas nos limites deste Município, 
conforme Termo de Referência (Anexo V). 
Razão Social: 
 
CNPJ: 
 
Inscrição Estadual: 
 
Sócio da Empresa: 
 
Endereço da Empresa: 
 
Bairro: 
 
Cidade: 
 
Estado: 
 
CEP: 
 
DDD – Telefone: 
 
DDD – Celular: 
 
DDD – FAX: 
 
E-Mail: 
 

 
______________________,______de________________de 2019. 

 
 
NOTA: 
Para formalização do interesse em participar desta licitação, a empresa deverá encaminhar, 
devidamente preenchido, o RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL,  para o setor de licitações, 
através do e-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br, ou pessoalmente, no endereço indicado 
neste Edital. O Município não se responsabilizará pelo Edital, anexos e demais informações, 
obtidos ou conhecidos de forma diversa ou em local diverso do disposto acima. A não remessa 
do presente Recibo exime a Pregoeira e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI CONFORME LC 123/2006 E ALTERAÇÕES 

   
1 – Preâmbulo 

 
1.1 - O Município de Jandaia do Sul - PR, através da Pregoeira, nomeada pela 

Portaria nº. 047/2019, de 24 de maio de 2019, com a devida autorização expedida pelo Sr. 
Prefeito, BENEDITO JOSÉ PUPIO, e de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2.002, Lei Federal nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, cuja aplicação 
é subsidiária, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 
de agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e demais legislações 
aplicáveis, torna pública a realização de Licitação na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, 
objetivando adquirir o objeto solicitado pelo Departamento de Obras e Serviços Municipais, 
referido no item 2, nas condições fixadas neste Edital e seus anexos, sendo a presente licitação 
do tipo Menor Preço - VALOR UNITÁRIO POR ITEM. 

 
 

1.2 - HORÁRIO DE PROTOCOLO E SESSÃO  
 
1.2.1 - Os envelopes A e B deverão ser protocolados até às 13h20min, do dia 

09 de dezembro de 2019,  no Setor de Protocolo, localizado no Edifício sede da 
Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, sito à Praça do Café, nº. 22 – Centro. Por questão 
de organização, sugerimos que as empresas protocolem os envelopes com pelo menos dez 
minutos de antecedência do horário previsto.  

 
1.2.2 - A sessão pública terá início às 13h30min do dia 09 de dezembro de 

2019, com o credenciamento dos interessados em participar do certame, no Setor de 
Licitações, localizado no Edifício sede da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, sito à 
Praça do Café, nº. 22 – Centro. Documentos de credenciamento entregues após o horário 
previsto não serão aceitos pela Comissão. 

 
 

1.3 – A abertura dos envelopes de propostas será após o credenciamento e o 
início da disputa de preços dar-se-á em seguida à verificação das propostas. 

 
1.4 - Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos 

dias subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de funcionamento de 
expediente da Prefeitura Municipal. 
 
2 – Objeto 
 

2.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para elaboração de ensaios laboratoriais e serviços de controle tecnológico em vias urbanas, 
localizadas nos limites deste Município, conforme Termo de Referência (Anexo V). 

 
2.2 - As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão 

suportadas pelos recursos constantes no orçamento municipal do exercício de 2019.  
 
2.3 – O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço poderão ser 

adquiridos no site do município: www.jandaiadosul.pr.gov.br, no link: Processos de Licitações. 
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Para formalização do interesse em participar desta licitação, a empresa deverá encaminhar, 
devidamente preenchido, o RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL,  para o setor de licitações, 
através do e-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br, ou pessoalmente, no endereço indicado neste 
Edital. O Município não se responsabilizará pelo Edital, anexos e demais informações, obtidos ou 
conhecidos de forma diversa ou em local diverso do disposto acima. A não remessa do presente 
Recibo exime a Pregoeira e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 
3 – Condições de Participação na Licitação. 

 
3.1 – Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a 

todas as exigências deste edital, EXCLUSIVAMENTE enquadrados como MICROEMPRESA – 
ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 
conforme Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações.  

 
  3.2 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93. 

 
3.3 – Na presente licitação é vedada à participação de empresas em consórcio. 
  
3.4 – Somente será admitida a participação neste certame, de empresas que 

explorem o ramo de atividade objeto desta licitação. 
 

4 – Do Credenciamento 
 

4.1 - No horário e local indicado será aberta a sessão do Pregão, iniciando-se com 
o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

 
4.1.1 – As licitantes deverão entregar os documentos necessários ao 

Credenciamento, separadamente dos envelopes A e B, em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pela 
Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 

 
4.1.2 - Em hipótese alguma serão abertos os envelopes A ou B antecipadamente 

caso os documentos de credenciamento estejam anexos ao conteúdo dos mesmos. 
 
  4.2 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual e alterações; ou do Ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores e alterações; ou da Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício e alterações; ou Decreto de 
autorização em se tratando 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, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

a1) O Contrato Social ou outro ato constitutivo deverá vir acompanhado de todas 
as alterações ou ser CONSOLIDADO. 

 
b) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, ou do CARTÓRIO DE 

REGISTRO CIVIL (conforme o caso) emitida dentro do período correspondente aos 60 
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(sessenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes, sob pena de não 
aceitabilidade. 

c) Quando for o caso, Procuração com firma reconhecida por instrumento 
público ou particular do representante de pessoa jurídica, da qual constem poderes específicos 
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame (sugestão Anexo VI). 

 
d) documento oficial de identificação que contenha foto do representante legal ou 

do procurador. 
 
e) Declaração de Comprovação do Enquadramento como Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI (Anexo VII), assinada 
pelo sócio gerente ou pelo contador responsável da empresa, na forma prevista no art. 3º da Lei 
Complementar nº.123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações,  como condição de participação. 
Esta declaração poderá ser dispensada desde que conste seu enquadramento de ME/EPP ou MEI 
na Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

   
4.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
  4.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira. 
 

4.5 – A falta de comprovação de poderes para representar a empresa licitante não 
gera o afastamento da licitação, mas impede a oferta de lances verbais e a apresentação dos 
recursos decorrentes das decisões da Pregoeira, pois essa manifestação, sob pena de 
decadência desse direito, deve ser feita imediata e motivadamente, no momento em que a 
Pregoeira declara o vencedor do certame. O edital não pode obrigar que o licitante envie nesse 
ato representante legal. A sua ausência gera as mesmas conseqüências, quando, embora 
presente, o representante não comprove essa condição. 

 
4.6 - Serão aceitas propostas via correio ou outros serviços de entrega, desde que 

recebidas em envelope lacrado com entrega devidamente protocolada, dentro dos prazos 
previstos no presente Edital. Será de total responsabilidade da proponente qualquer extravio que 
possa ocorrer com o envelope, bem como atraso no seu recebimento pelo (a) Pregoeiro (a). Fora 
dos envelopes A e B deverão também ser enviados os documentos constantes do item 4.2 ( letras 
a, b, d, e) e 5.1. 

 
5 – Forma de Apresentação da DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO; da Proposta e dos Documentos de Habilitação. 
 
  5.1 – A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO de acordo com o modelo estabelecido no Anexo I ao Edital deverá ser 
apresentada fora dos Envelopes A e B. A referente declaração foi instituída para evitar eventual 
oferta de preços incompatíveis, sem garantia de que serão honrados por falta de condições de 
habilitação.  
 
  5.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser entregues 
separadamente em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, na data e horário previsto no 
preâmbulo deste Edital, devendo ser devidamente protocolados na seguinte forma: 
 
  PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO 
PROPONENTE: ______(nome da empresa) 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO: 
EMAIL: __________TELEFONE:______ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ______(nome da empresa) 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO: 
EMAIL: __________TELEFONE:______ 
 
5.3 - A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a eliminação da empresa 

do processo licitatório. 
 
5.4 – A proposta de preços deverá ser apresentada: 
 
a) em uma via impressa no MODELO PADRÃO DE PROPOSTA (Anexo II), 

acompanhada da DECLARAÇÃO (Anexo II–A), dentro do envelope. 
 

OU 
 

b) em uma via impressa por MEIO DO SISTEMA DIGITAL acompanhada da 
DECLARAÇÃO (Anexo II–A) e do PEN DRIVE contendo a proposta em planilha eletrônica 
(este será devolvido após a inserção dos dados no sistema de Pregão), dentro do envelope. 

 
5.4.1 – A proposta deverá ser redigida com clareza em língua portuguesa, salvo 

quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada por representante legal da empresa licitante. 

 
5.4.2 - Solicita-se às empresas participantes que, preferencialmente, escolham a 

opção 5.4, letra b, preenchendo sua proposta POR MEIO DO SISTEMA DIGITAL, para agilizar os 
trabalhos durante o processamento do pregão. 

 
6 – Da Proposta de Preços (envelope A) 

 
6.1 - A “Proposta de Preços” (modelo anexo II ou digital com pen drive) deverá 

vir acompanhada da DECLARAÇÃO (modelo II-A) e conter os seguintes elementos: 
 
a) razão social, CNPJ e endereço completo; 
b) número do Pregão ou do Processo; 
c) descrição do(s) objeto(s) da presente licitação, em conformidade com as 
especificações do item 2.1 deste edital, ou seja:  
 

“Contratação de empresa especializada para elaboração de 
ensaios laboratoriais e serviços de controle tecnológico em vias 
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urbanas, localizadas nos limites deste Município, conforme Termo 
de Referência (Anexo V)”. 
 

d) os preços UNITÁRIOS e totais dos itens, expressos em algarismos (R$), 
devendo ter apenas duas casas após a vírgula; 
e) as especificações dos serviços; 
f) prazo mínimo da validade da proposta de 60 (sessenta) dias; 
g) prazo de execução: 10 (dez) dias. 

 
6.1.1 - A proposta de preços deverá vir acompanhada da Declaração (modelo II-A), 

sendo que a não apresentação da mesma ocasionará na desclassificação da proponente. 
   

6.2 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, não cabendo desistência da 
proposta. 

 
6.3 - Na elaboração da proposta deverão estar inclusos todos os custos, dentre 

estes, todas as despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais 
despesas indispensáveis à execução do objeto da presente licitação. 

 
7 – Do Julgamento das Propostas 

 
7.1 – Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço - VALOR 

UNITÁRIO DO ITEM, observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste 
Edital. 

7.2 - Em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados 
os primeiros.  

 
7.3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes; 
c) as propostas que apresentarem preço acima do estipulado como valor máximo, 

sendo considerado o valor máximo as importâncias (UNITÁRIAS E TOTAIS) constante do Termo 
de Referência (Anexo V), ou com preços manifestamente inexeqüíveis. 

 
7.4 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes. 
 
7.5 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos seguintes critérios: 
 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 

 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo de 3 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000 

Fone: (043) 3432.9250  

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br 

 

 

7.6 – Com o objetivo de evitar a desclassificação da proposta, é importante que as 
licitantes preencham suas propostas de acordo com o modelo apresentado no Anexo II. 
 
8 – Dos Lances 
 

8.1 – Os lances serão ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM. 
 
8.2 – Aberta a etapa competitiva (sessão pública), as licitantes poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio de seus representantes credenciados. 
 
8.3 – A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço 
e os demais em ordem decrescente de valor. 

 
8.4 – Em caso de empate, o programa selecionará a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 
ordem de lances. 

 
8.5 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 
 
8.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido em primeiro lugar. 
 
8.7 – A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 

 
8.8 – A etapa de lances será encerrada, quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 
 
  8.9 – A Pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que 
seja obtido o melhor desconto exeqüível. 
 
  8.10 - Declarada encerrada a fase de lances e ordenadas as propostas, o 
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e ao preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 

 
8.11 - Se a proposta do primeiro classificado for aceita, o pregoeiro deverá abrir o 

respectivo envelope de documentação, para confirmar as condições habilitatórias, consoante as 
exigências deste Edital. 

 
8.12 - Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
   

8.13 – Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito, ou se a 
licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou 
lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a sua habilitação, na ordem de 
classificação, segundo o critério de menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital. 
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8.14 – Ocorrendo a hipótese anterior, a Pregoeira poderá ainda negociar com a 
licitante, no sentido de se obter maior desconto. 

 
9 – Da Habilitação 
 

9.1 – O envelope B “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
    

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da 
Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

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

apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 

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

apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei. 

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

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei. 

 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A de 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
g) Declaração (modelo Anexo III).  
 
h) Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em 
plena validade, devendo ser vistada pelo CREA/CAU do Paraná quando a proponente não for 
sediada neste Estado; 

 
i) Certidão de Registro do responsável técnico junto ao CREA ou CAU em 

plena validade; 
 
j) Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável(s) técnico(s), 

constante da letra anterior e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de 
registro da empresa, ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente ou sócio da empresa, tal 
comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo 
ou contrato social. 

 
9.2 – Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, ou por cópia, desde que acompanhadas dos originais 
para conferência pela Pregoeira ou membro da equipe de apoio. 
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9.3 – No caso de não constar prazo de validade nas certidões exigidas por este 
Edital, somente serão aceitas àquelas expedidas com até 60 (sessenta) dias da data de 
realização da licitação. 

 
9.4 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos fiscais 

emitidos via internet, poderão ser sanados na Sessão Pública de processamento do Pregão, 
mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. A administração não se 
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 
verificação.  

 
9.5 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta de acordo 

com o Edital e seus anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o 
processo com vistas a possíveis penalidades. 

 
9.6 - A comprovação de regularidade fiscal das Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual somente será exigida para efeito de assinatura 
do contrato e/ou ARP. 

 
9.7 - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 

Individuais, por ocasião da participação em certames licitatórios, DEVERÃO APRESENTAR TODA 
A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE 
FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões positivas e vencidas). 

 
9.8 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do 

Microempreendedor, da Micro ou Pequena Empresa, será assegurado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 
com efeito, de certidão negativa. 

 
9.9 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 
nº. 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato e/ou ARP, ou revogar a 
licitação. 

 
10 – Impugnação do Ato Convocatório 
 

10.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, 
qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato 
convocatório do PREGÃO, mediante requerimento fundamentado e protocolado no Setor de 
Protocolo, endereçado a Pregoeira, que caberá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

10.2 - Não serão aceitos documentos de impugnação via fax ou e-mail. 
 

10.3 – Caso o questionamento altere o texto do Edital, que afete à documentação 
a ser apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para a realização da 
sessão, através dos mesmos meios de publicação utilizados inicialmente. 

 
11 – Recursos 
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11.1 – No final de sessão de lances, após cada lote ou item, a ausência de 
manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 

 
11.2 – Os licitantes que pretenderem recorrer deverão manifestar-se, 

motivadamente, juntar e protocolar documentos no prazo de três dias úteis, ficando a demais 
licitantes desde logo intimadas 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 
autos. 

11.3 - Não serão aceitos documentos de recurso via fax ou e-mail. 
 
11.4 – O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
 
11.5 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente. 
 
11.6 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.7 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório. 
 
12 – Dotação Orçamentária 

 
12.1 – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à 

conta da dotação específica à saber: 
 

U.G. Cód Fonte Descrição Órgão Funcional Proj/Ativ Categoria Descrição 
0000 719 000 Rec. Livres 09.002 15.451.0025 2.019 3.3.90.39.05.00.00 Serv. Técnicos Profissionais 

 
13 – Contratação 
 

13.1 Nas licitações POR LOTE o Licitante declarado vencedor deverá apresentar a 
Pregoeira, no prazo máximo de 48 horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta 
escrita proporcionalmente ao preço final proposto, observando o disposto no item 6, em 
conformidade com o anexo II deste edital, de acordo com o valor adjudicado. 

 
13.2 – Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, 

para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, assinar e retirar o Contrato ou 
instrumento equivalente, adaptado à proposta vencedora.  

 
13.3 – Como condição para celebração da contratação, a licitante adjudicatária 

deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação. 
 
13.4 – O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, contada a partir da 

data de sua assinatura. 
 
13.5 – Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, a Pregoeira examinará as 
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, negociando diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

 
13.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data da execução das propostas, sem 

convocação para a contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos 
assumidos. 

 
14 – Execução 
 

14.1– Os serviços, objeto da presente licitação deverão ser executados conforme 
Termo de Referência (Anexo V).  
 
15 – Pagamento  

 
15.1 - O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 (trinta) 

dias, após a execução do objeto, desde que, esteja de acordo com as especificações descritas no 
Termo de Referência, mediante apresentação de Nota Fiscal que deverá ser emitida em nome do 
MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL – CNPJ Nº. 75.771.204/0001-25, juntamente com a Prova de 
regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de Inexistência de Débitos 
Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. As notas e documentos fiscais deverão ser protocolados no 
Setor de Protocolo da Prefeitura. 

 
15.3 - Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados nas 

autorizações de fornecimento/empenhos, para liberação do respectivo pagamento. Em caso de 
divergência, o fornecedor deverá substituir a nota no prazo 24(vinte e quatro) horas. A Nota 
fiscal deverá vir acompanhada das respectivas requisições emitida pelo Departamento de Obras 
e Serviços Municipais.  

 
15.4 - As Notas Fiscais/Faturas correspondentes serão discriminativas, devendo 

não apresentar rasuras e/ou entrelinhas e estar de acordo com o Protocolo ICMS 42, de 03 de 
julho de 2009 (emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, independentemente da atividade 
econômica exercida). 

 
15.5 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a 

ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária.  

 
16 - Do Recebimento 
 

16.1 - O objeto da presente licitação será recebido nos termos do Art. 73, da lei 
8.666/93 e de acordo com o Decreto Municipal nº. 7.003, de 03 de outubro de 2019. 

 
17 - Da Gestão e Fiscalização 
 

17.1 - Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 
condições estipuladas no Contrato, na forma do artigo 67, da Lei nº. 8.666, de 21.06.93 o gestor e 
o fiscal deverão seguir a Portaria Municipal nº. 48, de 28 de maio de 2019, e ainda:  

 
a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades 

previstas na ARP e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pelo Fornecedor;  
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b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas corretivas 

e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário.  
 
17.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade do Fornecedor, pelos danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos;  

17.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Órgão Gerenciador, 
não elide nem diminui a responsabilidade da empresa Fornecedora quanto ao cumprimento das 
obrigações pactuadas entre as partes. 

 
18 – Penalidades e Sanções Administrativas 
 
  18.1 – O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou 
fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 
da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais. 
 

18.2 – A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 
seguintes penalidades: 

 
I – advertência, quando a gravidade da inexecução do contrato não justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 
 
II – multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 
 
a) pelo atraso na execução do objeto deste Pregão, multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado, independentemente de eventual 
rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº. 8.666, de 
1993; 

b) pela rescisão unilateral do contrato pela Contratada, sem justa causa, o que 
caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% (cinqüenta por cento) 
sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado; 

 
c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e no Contrato e 

não abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto 
ofertado, para cada evento, devidamente atualizado, independentemente de eventual rescisão 
contratual, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total do objeto ofertado. 

 
18.3 – As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 
 
18.4 – As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o caso, poderão 
ser cobradas judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 86 da Lei nº. 8.666/93. 

 
18.5 – Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pedido de 

reconsideração, conforme o caso. 
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18.6 – Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e 
sem a devida motivação; 

 
18.7 – As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do Município. 
 
18.8 – Para a aplicação das penalidades previstas, a Contratada será notificada 

para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
 
18.9 – As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as multas 

serem aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

 
18.10 – No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa do 

município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 
 
18.11 – O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 

(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 
18.12 – Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por 

escrito à Contratada e providenciará a publicação no Órgão Oficial do Município, constando o 
fundamento legal da punição. 

 
19 - Da Fraude e da Corrupção  
 

19.1 – O Órgão Gerenciador e/ou o futuro Fornecedor devem observar e fazer 
observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual.  

 
19.1.1 - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato;  

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

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

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital e atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção.  

19.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma 
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
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corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

  
19.3 - Considerando os propósitos dos itens acima, o Órgão Gerenciador e/ou o 

futuro Fornecedor concorda e autoriza que, o Município, e/ou na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.  
 
20 – Disposições Gerais 

 
20.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante 

vencedor, farão parte integrante da contratação, independentemente de transcrição. 
 
20.2 – O proponente, ao participar da presente licitação, expressa 

automaticamente concordância aos termos deste Edital. 
 
20.3 – É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação: 
a) a promoção de diligência a esclarecer ou complementar a instrução do 

Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública; 

b) revelar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins 
de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não prejudicando o 
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários 
ao entendimento de suas propostas. 

 
20.4 – Fica assegurado ao Município de Jandaia do Sul o direito de, no interesse 

da Administração, revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 
20.5 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

e ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.6 – Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
20.7 - Quando todos licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme Art. 48, Parágrafo 3º da 
Lei nº. 8.666/93. 

 
20.8 – O proponente que vier a ser contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor atualizado de fechamento do PREGÃO, obedecido o disposto no § 1º. , 
artigo 65 da Lei Federal nº. 8666/93. 

    
20.9 – Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidir com 

decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização de 
qualquer procedimento, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subseqüente. 
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20.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Prefeitura de Jandaia do Sul. 

 
20.11 – As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da futura contratação. 

 
20.12 - Como condição para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá 

se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem como assim para o 
recebimento dos pagamentos relativos ao material fornecido e aceitos em toda a vigência da 
contratação. 

 
20.13 – Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições 

constantes na Minuta do Contrato (Anexo IV).  
  
20.14 – Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para 

atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados 
quando, solicitados formalmente a Pregoeira, sito à Praça do Café, nº. 22, Centro – CEP 86.900-
000 – FONE (0xx43) 3432-9250, de segunda a sexta-feira nos horários das 8 às 11 horas e das 
13 às 17 horas ou através do e-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br  
 
21 – Anexos do Edital 
 

21.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento as Requisitos de 

Habilitação; 
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo II-A – Declaração Integrante da Proposta; 
Anexo III – Declaração; 
Anexo IV - Minuta de Contrato; 
Anexo V – Termo de Referência; 
Anexo VI – Modelo de Procuração; 
Anexo VII – Modelo de declaração de comprovação do enquadramento como 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI. 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 

BENEDITO JOSÉ PUPIO 
- Prefeito - 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 

 
ANEXO I 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
    

   A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ/MF 
nº. ................................, sediada à.............................................................................., por 
intermédio de seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a). 
................................................................. portador(a), da Carteira de Identidade nº. 
.............................. e do CPF nº. ..........................., DECLARA, sob as penas da Lei que reúne 
todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 
 
 
 

__________________, em ________ de ________ 
 

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal ou procurador da empresa proponente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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(RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO) 
ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Local e Data.............................................. . 
 
Edital de Pregão Presencial nº. 87/2019 – Processo: 136/2019 

 
Descrição do Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de ensaios 
laboratoriais e serviços de controle tecnológico em vias urbanas, localizadas nos limites deste 
Município, conforme Termo de Referência (Anexo V). 
 
Item Quantidade Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 1 serv. Serão realizados 3 furos a trado manual de até 1,50m 
de profundidade, em cada um dos 5 trechos citados 
abaixo, para sondagem e coleta de amostras, para a 
realização dos seguintes ensaios:  

• Ensaio de Granulometria; 
• Limite de Liquidez; 
• Limite de Plasticidade; 
• Ensaio de Compactação (Proctor Normal); 
• Massa Específica Aparente “in situ”; 
• Ensaio de Índice Suporte Califórnia. 

Os locais a serem executados são: 
• Trecho 01 

 Início: 23°35'06.0"S 51°38'42,4"W 
Fim: 23°35'07.9"S 51°38'44.5"W 

• Trecho 02 
Início: 23°35'07.9"S 51°38'44.5"W 
Fim: 23°31'11.5"S 51°38'43.8"W 

• Trecho 03 
Início: 23°35'11.5"S 51°38'43.8"W 
Fim: 23°35'13.5"S 51°38'43.7"W 

• Trecho 04 
Início: 23°35'13.5"S 51°38'43.7"W 
Fim: 23°35'16.5"S 51°38'44.3"W 

• Trecho 05 
Início: 23°39'26.7"S 51°41'29.5"W 
Fim: 23°39'29.5"S 51°41'32.4"W 

  

   TOTAL   
• Prazo da validade da proposta de preços: 60 (sessenta) dias. 
• Prazo de execução: 10 (dez) dias. 
 
Atenciosamente, 
Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal da empresa ou procurador da empresa proponente em papel 
timbrado da empresa) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
 

ANEXO II – A 
 

DECLARAÇÃO INTEGRANTE DA PROPOSTA 
 
 

A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ/MF nº. 
................................, sediada à.............................................................................., por intermédio de 
seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a). ................................................................. 
portador(a), da Carteira de Identidade nº. .............................. e do CPF nº. ..........................., 
DECLARA, sob as penas da Lei que : 
 
a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 
independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
b) os serviços ofertados atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência do 
presente edital; 
 
c) estão inclusos todos os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com frete, seguros, 
impostos, taxas, encargos e demais despesas indispensáveis à execução do objeto da presente 
licitação; 
 
d) caso venha a vencer a licitação, terá disponibilidade dos serviços e estes serão executados no 
prazo de até 10 (dez) dias estipulado no Termo de Referência;  
 
e) está ciente que as condições para pagamento são de até 30(trinta) dias. 
 
DECLARA AINDA ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS 
ESTIPULADAS EM EDITAL. 

 
 
 

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal da empresa ou procurador da empresa proponente em papel 
timbrado da empresa) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
A empresa ....................., inscrita no CNPJ/MF nº. ..............., sediada à ............... por intermédio 
de seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a). ...................... portador(a), da Carteira de 
Identidade nº. .................... e do CPF nº. ..........................., DECLARA, sob as penas da Lei que: 

 
• Não há em seu quadro de sócios, servidores públicos do município. 
 
• Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezessete anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de novembro de 1999. 

 
• Para atendimento ao § 2º, do Artigo 32, da Lei nº. 8.666/93 que, até a presente data, 

inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
• Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas. 
 

• Recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
• Atende as regras de sustentabilidade ambiental definidas pela Instrução Normativa 1/2010. 

 
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
 
 

 
Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal ou procurador da empresa proponente em papel timbrado da 
empresa) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
 

ANEXO IV 
 

CONTRATO Nº _____/______ 
 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX 
   
 

O MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº. 
75.771.204/0001-25, sito a Praça do Café, nº. 22, Estado do Paraná, representada pelo Prefeito 
Municipal Senhor BENEDITO JOSÉ PUPIO, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 1.018.491-
6/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº. 190.837.779-87, a seguir denominado CONTRATANTE, 
e a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, sito à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEPXXXXXXXXXX, no município de XXXXXXXX, inscrita no 
CNPJ sob nº.XXXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu (sua) representante ou 
Responsável Legal, Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 
xxxxxxxxxxx, e inscrito no CPF/MF sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a seguir denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da 
licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO 
POR ITEM,  homologado em ..../..../....., nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº. 
10.520/2002, assim como pelas condições do Edital supra mencionado, pelos termos da proposta 
da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração de 
ensaios laboratoriais e serviços de controle tecnológico em vias urbanas, localizadas nos limites 
deste Município, conforme Termo de Referência (Anexo V). 
Item Quantidade Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 1 serv. Serão realizados 3 furos a trado manual de até 1,50m 
de profundidade, em cada um dos 5 trechos citados 
abaixo, para sondagem e coleta de amostras, para a 
realização dos seguintes ensaios:  

• Ensaio de Granulometria; 
• Limite de Liquidez; 
• Limite de Plasticidade; 
• Ensaio de Compactação (Proctor Normal); 
• Massa Específica Aparente “in situ”; 
• Ensaio de Índice Suporte Califórnia. 

Os locais a serem executados são: 
• Trecho 01 

 Início: 23°35'06.0"S 51°38'42,4"W 
Fim: 23°35'07.9"S 51°38'44.5"W 

• Trecho 02 
Início: 23°35'07.9"S 51°38'44.5"W 
Fim: 23°31'11.5"S 51°38'43.8"W 

• Trecho 03 
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Início: 23°35'11.5"S 51°38'43.8"W 
Fim: 23°35'13.5"S 51°38'43.7"W 

• Trecho 04 
Início: 23°35'13.5"S 51°38'43.7"W 
Fim: 23°35'16.5"S 51°38'44.3"W 

• Trecho 05 
Início: 23°39'26.7"S 51°41'29.5"W 
Fim: 23°39'29.5"S 51°41'32.4"W 

   TOTAL   
 
CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
 

A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº. 10.520/2002 
e a Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e 
Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 
§ 1º Integram este contrato, o Edital de Pregão Presencial nº. 87/2019 e seus 

anexos, proposta de preços escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e 
aceitam. 

§ 2º Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE 
e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS 
 

As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº. 10.520/2002, 
Lei Federal nº. 8.666/93, ao Edital de Pregão Presencial nº. 87/2019 e às cláusulas expressas 
neste Contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste 
Contrato: 

I – Executar o objeto no prazo estabelecido pela Administração Pública Municipal; 
II - Responsabilizar-se pela qualidade do objeto, inclusive a promoção de 

readequações, sempre que detectadas impropriedade que possam comprometer a consecução do 
objeto pactuado; 

III - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigência do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais 
inerentes a este instrumento; 

IV - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente contrato; 

V - Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei nº. 8.078/90 – Código de 
Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade do objeto; 

VI - Manter, durante toda vigência deste contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

VII - Cumprir todos os requisitos necessários exigidos pelo CREA e efetuar 
Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T., se necessário for, para a execução dos serviços; 
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VIII - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de Pregão Presencial nº. 
87/2019 que deu origem ao presente instrumento, especialmente as contidas no Termo de 
Referência elaborado pelo Departamento requerente. 

 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
Constituem obrigações da CONTRATANTE além das demais previstas neste 

Contrato: 
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, 

efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula do Pagamento. 
II - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução da contratação; 
III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da contratação; 
IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à 
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO 

 
O objeto da presente licitação deverá ser entregue conforme Termo de 

Referência, incorporado como anexo desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO 
 

O objeto do presente Contrato será recebido nos termos do Art. 73, da lei 8.666/93 
e de acordo com o Decreto Municipal nº. 7.003, de 03 de outubro de 2019. 

 
CLAUSULA OITAVA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições 
estipuladas neste Contrato, na forma do artigo 67, da Lei nº. 8.666, de 21.06.93 o gestor e o fiscal 
deverão seguir a Portaria Municipal nº. 48, de 28 de maio de 2019, e ainda:  
 

a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades 
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela 
CONTRATADA;  

b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas corretivas 
e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário.  

§ 1º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos;  

§ 2º A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não 
elide nem diminui a responsabilidade da empresa CONTRATADA quanto ao cumprimento das 
obrigações pactuadas entre as partes. 
  
CLAUSULA NONA – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
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As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta 
da dotação específica a saber: 

 
U.G. Cód Fonte Descrição Órgão Funcional Proj/Ativ Categoria Descrição 
0000 719 000 Rec. Livres 09.002 15.451.0025 2.019 3.3.90.39.05.00.00 Serv. Técnicos Profissionais 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 
O valor global deste contrato é de R$_______(___________).  
 
§ 1º O pagamento à empresa será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a 

execução do objeto, desde que, esteja de acordo com as especificações descritas no Termo de 
Referência, mediante apresentação de Nota Fiscal que deverá ser emitida em nome do 
MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL – CNPJ Nº. 75.771.204/0001-25, juntamente com a Prova de 
regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de Inexistência de Débitos 
Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. As notas e documentos fiscais deverão ser protocolados no 
Setor de Protocolo da Prefeitura.  

 
§ 2º Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados nas 

autorizações de fornecimento/empenhos, para liberação do respectivo pagamento. Em caso de 
divergência, o fornecedor deverá substituir a nota no prazo 24(vinte e quatro) horas. A Nota 
fiscal deverá vir acompanhada da respectiva requisição emitida pelo Departamento de Obras e 
Serviços Municipais. 

 
§ 3º As Notas Fiscais/Faturas correspondentes serão discriminativas, devendo não 

apresentar rasuras e/ou entrelinhas e estar de acordo com o Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 
2009 (emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, independentemente da atividade 
econômica exercida). 

 
§ 4º Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a 

ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 

 
O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, contada a partir 

da data de sua assinatura.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acordo com o 
item 9 do edital, apresentar documentação falsa, não manter a proposta ou lances ou recusar-se a 
assinar o Contrato injustificadamente, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, inclusive 
negociando o melhor preço. 

§ 1º O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou 
fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 
da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
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que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais. 

 
 § 2º A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 

seguintes penalidades: 
I – advertência, quando a gravidade da inexecução do contrato não justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 
II – multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 
a) pelo atraso na execução do objeto deste Pregão, multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado, independentemente de eventual 
rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº. 8.666, de 
1993; 

b) pela rescisão unilateral do contrato pela Contratada, sem justa causa, o que 
caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% (cinqüenta por cento) 
sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado; 

c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e no Contrato e 
não abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto 
ofertado, para cada evento, devidamente atualizado, independentemente de eventual rescisão 
contratual, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total do objeto ofertado. 

§ 3º As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 
§ 4º As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o caso, poderão 
ser cobradas judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93. 

§ 5º Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pedido de 
reconsideração, conforme o caso. 

§ 6º Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e 
sem a devida motivação; 

§ 7º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso fortuito ou 
força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do Município. 

§ 8º Para a aplicação das penalidades previstas, a Contratada será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

§ 9º As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as multas 
serem aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

§ 10 No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa do 
município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 

§ 11 O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 
(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

§ 12 Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por escrito 
à Contratada e providenciará a publicação no Órgão Oficial do Município, constando o fundamento 
legal da punição. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  
 

A Contratada deve observar e fazer observar o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.  

§ 1º Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;  
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c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do Edital e atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção.  

 
§ 2º Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma 
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
 § 3º Considerando os propósitos das cláusulas acima, a Contratada concorda e 

autoriza que, o Município, e/ou na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 

 
O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 

79, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
§ 1º A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial 

ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, 
limitadas ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a 
completa indenização dos danos. 

 
§ 2º Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma 

remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela 
CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente 
contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 
 

O presente Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, para ajuste de 
condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas 
Legais pertinentes à matéria. 

 
Parágrafo Único - O contratado fica obrigado aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado de fechamento do PREGÃO, obedecido o disposto no § 1º. , do artigo 
65 da Lei Federal nº. 8666/93, através de Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato 

serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº. 8.666, de 1993, na 
Lei nº. 10.520, de 2002, e demais regulamentos e normas administrativas, e subsidiariamente 
pelas normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
 

Fica eleito o foro da Comarca da CONTRATANTE, Estado do Paraná, para dirimir 
dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.  

 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento 

Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

   Jandaia do Sul, ___ de ____________ de 2019. 
 
 

MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL 
- BENEDITO JOSÉ PUPIO - 

CONTRATANTE 
XXXXXXXXXXXXXX 

- xxxxxxxxxxxx - 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
1       2 
Assinatura e CPF     Assinatura e CPF 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
ANEXO V 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa especializada para elaboração de ensaios laboratoriais e 
serviços de controle tecnológico em vias urbanas, localizadas nos limites deste Município. 

2. FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO  

2.1 - O objeto da presente licitação deverá ser executado no local e em horário definido pelo 
Departamento de Obras e Serviços Municipais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após 
solicitação.   

2.2 - Constatadas irregularidades no objeto, o Órgão Gerenciador poderá:  
a) no que diz respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, mantido o preço inicialmente contratado;  
c) no que diz respeito à diferença das características do objeto, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Contratante, mantido o preço inicialmente contratado.  
 
2.3 - Correrão por conta da contratada todas as despesas com seguros, transporte, distribuição, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou serviços.  

 
2.4 - As dúvidas e demais informações quanto ao objeto deverão ser esclarecidas junto ao 
Departamento de Obras e Serviços Municipais, no endereço Praça do Café, nO. 22 – Centro - 
Jandaia do Sul- PR, ou pelo telefone (43) 3432 - 9250. 
 
3. VALOR MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES 
 
3.1 – O preço máximo admitido pela administração para os serviços objeto deste certame, será 
de:  
 
Item Quantidade Especificação Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 1 serv. Serão realizados 3 furos a trado manual de até 1,50m 
de profundidade, em cada um dos 5 trechos citados 
abaixo, para sondagem e coleta de amostras, para a 
realização dos seguintes ensaios:  

• Ensaio de Granulometria; 
• Limite de Liquidez; 
• Limite de Plasticidade; 
• Ensaio de Compactação (Proctor Normal); 
• Massa Específica Aparente “in situ”; 
• Ensaio de Índice Suporte Califórnia. 

Os locais a serem executados são: 
• Trecho 01 

5.832,12 5.832,12 
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 Início: 23°35'06.0"S 51°38'42,4"W 
Fim: 23°35'07.9"S 51°38'44.5"W 

• Trecho 02 
Início: 23°35'07.9"S 51°38'44.5"W 
Fim: 23°31'11.5"S 51°38'43.8"W 

• Trecho 03 
Início: 23°35'11.5"S 51°38'43.8"W 
Fim: 23°35'13.5"S 51°38'43.7"W 

• Trecho 04 
Início: 23°35'13.5"S 51°38'43.7"W 
Fim: 23°35'16.5"S 51°38'44.3"W 

• Trecho 05 
Início: 23°39'26.7"S 51°41'29.5"W 
Fim: 23°39'29.5"S 51°41'32.4"W 

   TOTAL  5.832,12 
 
3.2 – Nos termos do inciso I do art. 48 da LC 123/2006 a Administração Pública deverá realizar 
processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte quando as licitações forem processadas por itens ou lotes cujos valores sejam 
iguais ou inferiores à R$ 80.000,00.  
 
4. . NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DE SOLO  
 
NBR 5681 – Controle Tecnológico da execução de aterros em obras de edificações 
NBR 6459 – Determinação do limite de liquidez 
NBR 7180 – Determinação do limite de plasticidade  
NBR 7181 – Análise granulométrica 
NBR 7182 – Ensaio de compactação 
 
5. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

  
5.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto deste termo, correrão à conta da dotação:  

 
U.G. Cód Fonte Descrição Órgão Funcional Proj/Ativ Categoria Descrição 
0000 719 000 Rec. Livres 09.002 15.451.0025 2.019 3.3.90.39.05.00.00 Serv. Técnicos Profissionais 

 
6. JUSTIFICATIVA 
 
6.1 – Os serviços são necessários, pois a SEIL (Secretaria de Infraestrutura e Logística) exige que 
sejam feitos estes ensaios, para que sejam dimensionados os pavimentos no município. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO (SUGESTÃO) 
 
 
O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DO CREDENCIAMENTO DOCUMENTAÇÃO 
QUE COMPROVE TOTAIS PODERES PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo) inscrita no CNPJ/MF sob nº. ................e Inscrição Estadual sob nº. ......................, 
Representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a)(s)........................., 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............ e CPF n.º ............, nomeia(m) e constitui(em) 
seu bastante Procurador o(a) Sr(a). ..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. 
............ e CPF nº. ............, a quem confere(m) amplos poderes para representar a (Razão Social 
da Empresa) perante a Município de Jandaia do Sul, no que se referir ao Pregão nº. 87/2019, com 
poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar 
proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) 
de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
interpor recursos administrativo, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pela Pregoeira, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome 
da Outorgante, inclusive assinar Contratos/ARP de Fornecimento/Serviços e demais 
compromissos. A presente procuração é válida até o dia ........................ 
 
Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais.  
 
Local e data.  
(Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este fim 
conforme Contrato Social da empresa)  
 
 
 
 
 
 
Obs.: Só será aceita mediante reconhecimento de firma. 
Esta deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2019 
 

ANEXO VII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP OU 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI (SUGESTÃO) 
 
 
 
 
(nome/razão social) ________________________, inscrita no CNPJ nº. _______________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ______________________________, portador 
(a) da Cédula de Identidade nº. ________________ e CPF nº. _________________, DECLARA, 
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa (    ), Empresa 
de Pequeno Porte (   ), ou Microempreendedor Individual - MEI (   ), nos termos de legislação 
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da lei 
Complementar nº.123/06 e alterações. 

.................................................................................................. 
(local e data) 

 
 

Assinatura: 
Nome: 
(do sócio gerente ou contador responsável da empresa) 

 
 
 
 
 
* Esta declaração poderá ser substituída pela apresentação da Certidão Simplificada DA 
JUNTA COMERCIAL RESPECTIVA 
Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 
Esta deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


