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EDITAL E ANEXOS 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2015 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº.054/2015 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná - CIS Centro Oeste inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 03.601.519/0001-13, sito à Rua Professora Leonídia nº. 1203, CEP 85010-230, 

Guarapuava, Pr., que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo: 

MENOR PREÇO POR LOTE para “Aquisição de material de manutenção predial e construção em 

geral para atender as necessidades de manutenção e de conservação do Prédio onde esta 

localizado o CIS Centro Oeste, Programa Mãe Paranaense e os Serviços do SIM-PR CAPS Adulto e 

Infanto-Juvenil e Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil”, conforme especificações 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, e alterações posteriores, Lei nº. 10.520/2002, bem como demais legislação correlata e normas 

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação. 

 

O PREGÃO será conduzido pela pregoeira Larissa Roberta Klüber, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, 

conforme Portaria nº. 18/2015, datada de 19 de Janeiro de 2015. 

 

O PREGÃO será realizado dia 25 de Junho, com início às 14:00 horas, na Rua Professora Leonídia nº. 

1203, Guarapuava - PR, CEP: 85.010.230, na Sala de Licitações. 

    

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão SRP tem por objeto Aquisição de material de manutenção predial e 

construção em geral para atender as necessidades de manutenção e de conservação do Prédio 

onde esta localizado o CIS Centro Oeste, Programa Mãe Paranaense e os Serviços do SIM-PR CAPS 

Adulto e Infanto-Juvenil e Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil, conforme 

especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

2. DO VALOR  

O valor global do Pregão fica fixado em R$ 22.298,11(vinte e dois mil duzentos e noventa e oito 

reais e onze centavos), para fornecimento do objeto ora licitado, devendo a licitante apresentar 

proposta com preenchimento de todos os critérios constantes no Anexo I e ciente das condições 

deste Edital. 

 

3. DA DOTAÇÃO 

3.1. As despesas geradas em função da aquisição do objeto do presente processo correrão por 

conta da dotação orçamentária prevista sob código n.º: 

 

DOTAÇÕES 

Exercício da despesa Conta da despesa Funcional 

programática 

Fonte de recurso 

2015 80 01.001.10.301.0002.10

02 

1 

2015 280 01.001.10.301.0008.20

06 

317 

2015 320 01.001.10.301.0009.10

07 

319 

2015 360 01.001.10.301.0010.10

08 

316 

2015 400 01.001.10.301.0011.20

09 

320 
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4. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

4.1 O presente Pregão, na forma Presencial, rege-se pelo tipo REGISTRO DE PREÇO 

pelo menor preço por lote. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 

cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.  

5.2. Na presente Licitação é vedada à participação de empresas em consórcio. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1 As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por 

1 (um) representante legal para cada empresa, devendo o mesmo credenciar-se pelas seguintes 

opções: 

6.1.1 Apresentando o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo da 

empresa acompanhado da carteira de identidade do representante, provando ser proprietário ou 

sócio da empresa proponente; 

6.1.2 Através de Procuração, outorgado pelo representante legal da empresa, com 

firma reconhecida, com apresentação do Ato Constitutivo da empresa que comprove a 

representação legal do outorgante na forma original ou cópia autenticada, atribuindo a 

Procuração poderes expressos para o seu representante formular ofertas e lances de preços na 

sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame. 

6.1.3 Através de Carta de Credenciamento (Modelo no Anexo II), outorgado pelo 

representante legal da empresa, com firma reconhecida, com apresentação do Ato Constitutivo 

da empresa que comprove a representação legal do outorgante na forma original ou cópia 

autenticada, devendo o Credenciado apresentar o documento de R.G ou Carteira de Habilitação 

para comprovação do credenciamento. 

 

6.2 Os documentos de ATO CONSTITUTIVO deverão ser apresentados conforme 

expressos nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, DE FORMA INDEPENDENTE da fotocópia apresentada no 

Envelope de Habilitação, OU SEJA, o envelope de Habilitação deverá conter uma via do 

documento conforme exigido no item 10 deste Edital e o representante, credenciado ou procurador 

deverá apresentar uma outra via do documento ou na sua forma original. 

6.2.1 Não poderá ser aberto o envelope de Habilitação para comprovação de 

poderes de credenciamento. 

 

6.3 Não será aceito um representante para mais de uma empresa. 

6.4 Serão aceitas Propostas e Documentações encaminhadas por meros 

portadores que não estejam munidos dos documentos mencionados nos itens 6.1.1, 6.1.2 ou 6.1.3. A 

“formulação de lances” somente poderá ser feita pelo representante “credenciado” conforme as 

condições impostas no item 6, devendo este estar presente na data, horário e local de inicio do 

processo sem qualquer tipo de atraso, não havendo qualquer justificativa para a prorrogação do 

prazo de início por atraso de qualquer um dos representantes. 

6.5 O licitante deverá entregar, no ato de Credenciamento e juntamente com 

os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, MAS DE FORMA AVULSA, sem inseri-la em 

qualquer dos dois envelopes mencionados acima, a Declaração de que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação (Modelo no Anexo III), nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 

17/07/2002. 
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6.5.1 A não apresentação da Declaração prevista no item 6.5 implicará na 

desclassificação imediata do licitante 

6.6 Para as empresas enquadradas no que estabelece a Lei Federal nº 123/2006, 

deverão apresentar também de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes 

mencionados acima, a Declaração de Enquadramento conforme modelo do anexo IV. 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS 

7.1 No local, data e hora fixados no item 1.1, apresentarão os licitantes suas 

propostas e documentações em 2 (dois) envelopes lacrados, constando obrigatoriamente na parte 

externa de cada um deles as seguintes indicações: 

 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N.º 005/2015 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N.º 005/2015 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1 A proposta de preço – Envelope nº. 01 - será recebida em 1 (uma) via 

datilografada, impressa ou manuscrita em letra legível, assinada pelo proponente ou seu 

procurador autorizado, sem entrelinhas, rasuras ou borrões, conforme Anexo V; 

 

9. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão 

comparecer os licitantes, com a declaração mencionada no item 7.2 e com os envelopes Nº 01 e 

Nº 02, apresentados na forma anteriormente definida.  

9.2 Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 6, 

a pregoeira procederá à abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, com a 

conseqüente divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 

9.3 Serão classificados pela pregoeira o autor da proposta de menor preço por lote 

e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 

em até 10% (dez por cento) à de menor preço por lote. 

9.4 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

9.5 Aos licitantes classificados seremos dadas oportunidade para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da 

proposta classificada de maior preço. 

9.6 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

9.7 A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, na forma dos 

itens 9.3, 9.4 e 9.5, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada 

de maior preço, seguida dos demais, em ordem decrescente de valor. 

9.8 A pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase 
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de formulação de lances verbais, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção 

na ata da sessão. 

9.9 Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 

9.10 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço por lote, observada a redução mínima entre os lances 

determinadas pela pregoeira Oficial, no ato da sessão. 

9.11 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido em primeiro lugar. 

9.12 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, 

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

apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 

9.13 A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades 

previstas no edital. 

9.14 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela 

pregoeira, os licitantes classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.15. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pela pregoeira a 

conformidade entre as propostas escritas de maior desconto e os valores unitários orçados pela 

Administração, conforme apresentado no item 2. 

9.16 Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o 

envelope Nº 02 contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições de habilitação.  

9.17 Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a 

pregoeira declarará o licitante vencedor. 

9.18 Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de 

habilitação, a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 

verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de 

habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste edital. 

9.19 A pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que 

seja obtido melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em 

ata. 

9.20 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as 

ocorrências relevantes, e, ao final, será assinada pela pregoeira e demais membros da Comissão, 

bem como pelos licitantes presentes. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1 Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação, no 

original ou por fotocópia autenticada por Tabelião Público, para participar do presente certame: 

10.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado no caso de sociedade por ações, ou no caso de sociedade civil, acompanhado de 

documento de eleição de sua diretoria em exercício, comprovando o objeto social da licitante ser 

compatível com o desta licitação e comprovando que a empresa é registrada na condição de 

retalhista. 

10.1.2 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. 

10.1.3 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

10.1.4 Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Município sede da proponente. 

10.1.5 Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS. 

10.1.6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS. 

10.1.7 Certidão Negativa de Débitos de Tributos junto à Receita Estadual. 

10.1.8 Certidão Negativa de Débitos de Tributos junto à Receita Federal. 

10.1.9 Certidão Negativa de Débitos junto a Dívida Ativa da União. 

10.1.10 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor 
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da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias anteriores à 

data prevista para o recebimento da documentação e proposta de preços. 

10.1.11 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme determina a 

Lei Federal nº 12.440/2011. 

10.1.12 Declaração do licitante (Modelo no Anexo VI) de que não possui em seu 

quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, na 

forma do artigo 7.º inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

10.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1 Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pela pregoeira, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata 

da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, com 

poderes específicos para tal. Os licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no mesmo prazo, 

que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

11.2 A não apresentação de razões escritas acarretará como consequência a 

análise do recurso apenas pela síntese das razões orais. 

11.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pela pregoeira à 

licitante vencedora e no encaminhamento do processo à Chefe do Poder Executivo para sua 

Homologação. 

11.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5 Os recursos serão dirigidos a pregoeira do Consorcio intermunicipal de Saúde 

do Centro Oeste-CIS. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará a pregoeira o recurso ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Fernandes 

Pinheiro, que a ratificará ou não, de forma fundamentada. 

 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 Não havendo intenção de recursos, a adjudicação será feita por item ou 

considerando a totalidade do objeto, conforme especificado neste Edital, a critério da pregoeira; 

12.1.1 A adjudicação será formalizada em Ata de Registro do menor preço e 

respectivo fornecedor. 

 

12.2 O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços registrados, poderá 

ser convocado a firmar Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia 

seguinte ao recebimento da convocação expedida pela Comissão de Licitações. 

12.2.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, assegurado o direito de preferência ao detentor da 

Ata. 

12.3 O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses oficiais, 

contado da Ata de Registro de Preços. 

 

13. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 

13.1 O Pregão terá validade de 12 meses conforme o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

13.2 O prazo de fornecimento do objeto, a cada pedido, é de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, entregues diretamente no Pátio de 

Máquinas da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, sem custo adicional. 
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14. DA FORMA DE PAGAMENTO 

14.1 Os pagamentos serão efetuados até o dia 20 do mês subseqüente ao do 

fornecimento do objeto licitado, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais. 

 

15. DAS PENALIDADES 

15.1 Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às 

penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

15.1.1 O art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 cita: “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 de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento 

de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 15 cominações legais.” 

14.2 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações sujeitará o contratado à 

multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor 

contratual, respeitados os limites da lei civil e sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do 

contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação 

inicialmente citada. No caso de inexecução total ou parcial do contrato o Departamento de 

Compras e Licitações do Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 2% 

(dois por cento) do valor total do contrato. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

16.1 O objeto da presente licitação será recebido nos termos da Minuta da Ata de 

Registro de Preços constante do anexo VII deste Edital. 

16.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela prestação dos serviços. 

16.3 Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo ato adjudicatário, o 

processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias 

úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada. 

 

17. DOS PREÇOS E REAJUSTES 

17.1 Os preços registrados não serão reajustados. 

 

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

18.1 O registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes 

casos: 

a) Pela Administração, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar do recebimento da notificação, quando o fornecedor deixar de firmar o contrato 

decorrente do Registro de Preços, sem justificar ou não cumprir as exigências do Edital que deu 

origem aos preços registrados; por razões de interesse público, fundamentado; os preços 

registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; fornecedor der causa à 

rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por um dos motivos 

constantes no art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

b) Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhado de 

comprovação da impossibilidade de cumprir as exigências do edital que originou o Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação para fornecimento. 

c) A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por 

escrito ao Consorcio Intermunicipal de saúde  do Centro Oeste -CIS, facultado à Administração a 

aplicação das sanções previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

d) A solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do 

fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador do sistema do Registro de 
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Preços, a qual deverá ser prolatada em 30 (trinta) dias. 

e) O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nesta cláusula será 

feito por notificação. 

 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 É facultada a pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente na proposta. 

19.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer 

direito à reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93. 

19.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no art. 65 § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93. 

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

e incluir-se-á o do vencimento. 

19.5 As normas que regem o presente certame serão interpretadas sempre em 

favor da ampliação da disputa, respeitando–se a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não afrontem o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.6 No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob 

a guarda da pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na 

sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

19.7 A pregoeira manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais 

licitantes até a assinatura contratual, devendo os licitantes retirá-los até 05 (cinco) dias após este 

fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos.  

19.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

19.9 Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com auxílio da Comissão 

Permanente de Licitação, à luz da legislação vigente. 

 

 

 

 

Guarapuava, 12 de Junho de 2015. 

 

 

 

 

 

Larissa Roberta Klüber 

Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 

 

OBJETO: “Aquisição de material de manutenção predial e construção em geral para atender as 

necessidades de manutenção e de conservação do Prédio onde esta localizado o CIS Centro 

Oeste, Programa Mãe Paranaense e os Serviços do SIM-PR CAPS Adulto e Infanto-Juvenil e Unidades 

de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil”. 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Apresentamos nossa proposta financeira para: Aquisição de material de manutenção predial e 

construção em geral para atender as necessidades de manutenção e de conservação do Prédio 

onde esta localizado o CIS Centro Oeste, Programa Mãe Paranaense e os Serviços do SIM-PR CAPS 

Adulto e Infanto-Juvenil e Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil, conforme a descrição 

a seguir, declarado desde já estarmos cientes e de acordo com as condições do Edital Pregão 

Presencial SRP nº. XXX/2015, conforme segue: 
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ANEXO II 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À Comissão de Licitação do Consórcio Intermunicipal de saúde do Centro Oeste do Paraná –CIS.  

 

 

Pela presente, credencio o(a) Sr(a) ______________________________, portador(a) 

da Cédula de Identidade sob nº _______________ e CPF sob nº ______________________, a participar 

do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão SRP, na forma Presencial, nº 005/2015, 

instaurado por este Consorcio. 

Outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de me 

representar na formulação de lances e o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 

 

__________________, em _____ de _____________ de 2015. 

 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do representante legal COM FIRMA RECONHECIDA) 

 

Razão Social:  ____________________________________________________________  

CNPJ:   ___________________________________________________________________  

Endereço:  _______________________________________________________________  

Telefone:  _________________________________________________________________  

Nome do representante legal:  ____________________________________________  
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

À Comissão de Licitação 

 

Ref.: Edital de Pregão SRP, na forma presencial nº 005/2015 - CIS 

 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da presente licitação, pela presente 

DECLARA, para todos os fins de lei e direitos, que encontra-se em condições plena de dar 

cumprimento aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 05/08/2002. 

 

 

__________________, em _____ de _____________ de 2015. 

 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

Razão Social:  ____________________________________________________________  

CNPJ:   ___________________________________________________________________  

Endereço:  _______________________________________________________________  

Telefone:  _________________________________________________________________  

Nome do representante legal:  ____________________________________________  
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

 

À Comissão de Licitação 

 

Ref.: Edital de Pregão SRP, na forma presencial nº 005/2015 - CIS 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da presente licitação, pela presente 

DECLARA, para todos os fins de lei e direitos, que estou(amos) sob o regime de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro 

de 2006.  

 

 

 

__________________, em _____ de _____________ de 2015. 

 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

Razão Social:  ____________________________________________________________  

CNPJ:   ___________________________________________________________________  

Endereço:  _______________________________________________________________  

Telefone:  _________________________________________________________________  

Nome do representante legal:  ____________________________________________  
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ANEXO V 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

PREGÃO , NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015 

RAZÃO SOCIAL:____________________________________ 

CNPJ:_____________________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________ 

TELEFONE: _________________________________________ 

DATA: _____/______/________ 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

 

LOTE ___  

Item Descrição Un Qtd Valor 

Unitário 

Valor Total Marca 

       

       

VALOR DO LOTE ____   

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Nome completo: _____________________ 

CPF: _________________ 

RG: ________________ 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE MENOR DE 18 ANOS 

 

DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE MENOR DE 18 ANOS 

 

 

À Comissão de Licitação 

 

Ref.: Edital de Pregão SRP, na forma presencial nº 005/2015 - CIS 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da presente licitação, pela presente DECLARA, 

para todos os fins de lei e direitos, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, sim ou 

não (_________). 

 

 

 

__________________, em _____ de _____________ de 2015. 

 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

Razão Social:  ____________________________________________________________  

CNPJ:   ___________________________________________________________________  

Endereço:  _______________________________________________________________  

Telefone:  _________________________________________________________________  

Nome do representante legal:  ____________________________________________  
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ANEXO VII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL SRP Nº 005/2015 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº ___/2015 

 

Início: ___/____/2015 Validade/Término: ___/___/2016 

Objeto: Aquisição de material de manutenção predial e construção em geral para atender as necessidades de 

manutenção e de conservação do Prédio onde esta localizado o CIS Centro Oeste, Programa Mãe Paranaense e os 

Serviços do SIM-PR CAPS Adulto e Infanto-Juvenil e Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil.  

 

Razão Social: _________________________ 

CNPJ: ________________________________ 

Endereço: ____________________________ 

Telefone: _____________________________ 

Fax: __________________________________ 

Representante Legal: _________________ 

Cargo: _______________________________ 

R.G. __________________________________ 

CPF __________________________________ 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS 

1.1. Constitui o objeto da presente Ata o registro de preços dos itens constantes no Anexo I desta Ata, 

referente à ________________. 

1.2. Os preços registrados na presente Ata são:  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

2.1 O prazo de fornecimento do objeto, a cada pedido, é de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de 

recebimento da Ordem de Fornecimento, entregues diretamente no Departamento de Compras no Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná -CIS, sem custo adicional. 

2.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua 

assinatura, sem prorrogação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

3.1 Quanto a Inadimplência: 

3.1.1 MULTA 

3.1.1.1 Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito à multa de 

0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 

sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado há trinta dias; 

3.1.1.2 Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser 

aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho; 

3.1.1.3 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será 

considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado à multa de 15% (quinze por cento) 

por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação; 

3.1.2 A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

3.1.3 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas 

e/ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94. 

 

3.2 Do Cancelamento do Registro de Preços do Fornecedor 

3.2.1 O registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes casos: 

a) Pela Administração, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 

recebimento da notificação, quando o fornecedor deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços, 

sem justificar ou não cumprir as exigências do Edital que deu origem aos preços registrados; por razões de interesse 

público, fundamentado; os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; fornecedor 

der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por um dos motivos constantes 

no art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

b) Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhado de comprovação da 

impossibilidade de cumprir as exigências do edital que originou o Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias 
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úteis após o recebimento da notificação para fornecimento. 

c) A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por escrito à Comissão 

de Licitação, facultado à Administração a aplicação das sanções previstas neste Edital, caso não aceitas as razões 

do pedido. 

d) A solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do fornecimento dos 

produtos até a decisão final do órgão gerenciador do sistema do Registro de Preços, a qual deverá ser prolatada 

em 30 (trinta) dias. 

e) O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nesta cláusula será feito por 

notificação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 Os pagamentos serão efetuados, até o dia 20 do mês subseqüente ao do fornecimento do objeto 

licitado, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E REAJUSTES 

5.1 Os preços registrados não serão reajustados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 

6.1 As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas somente após a formalização da Ordem 

de Fornecimento com a Administração Municipal, de forma parcelada, pelo Departamento de Compras. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da Ordem de 

Fornecimento decorrente da Ata de Registros de Preços. 

7.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

detentor do registro preferência em igualdade de condições. 

7.3 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência da 

ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua vigência. 

7.4 As especificações do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às 

normas técnicas pertinentes. 

 

 

 

Guarapuava, ____ de __________ de 2015 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                  João Elinton Dutra 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                Presidente do Conselho de Prefeitos 

 

 

Testemunhas: 

 

Larissa Roberta Klüber                   Vitalino Luiz Szymczak 

CPF 069.394.889-28                    CPF 372.555.769-15 

 

 


