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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2020 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

SAMAE DE JAPURÁ/PR 

 

  O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE JAPURÁ, ESTADO 

DO PARANÁ, por meio de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, torna público que no dia 18 de 

setembro de 2020 (18/09/2020) às 09:00h, na sede do SAMAE, localizada na Rua São Januário, 124, Jardim 

Modelo, no Município de Japurá, Estado do Paraná, será realizada licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

CONTRATAÇÃO FRACIONADA TOTAL OU PARCIAL, observadas as disposições contidas na Lei Federal 

nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a 

Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, bem como as demais exigências deste edital e demais 

legislações porventura aplicáveis. 

Para a prestação de esclarecimentos acerca deste edital, os interessados poderão entrar em 

contato com o Departamento de Licitação do SAMAE, pelo telefone (44) 3635-1751, exclusivamente no 

horário das 8h às 11:30h e das 13h às 17h. 

 Os esclarecimentos serão prestados até o segundo dia útil anterior à data prevista para o 

processamento do certame, salientando-se que não serão conhecidos ou processados 

esclarecimentos verbais ou escritos dirigidos ao Pregoeiro após o segundo dia útil anterior à data 

prevista para o processamento do certame ou fora dos horários previstos acima. 

As empresas interessadas deverão protocolar no setor de Licitação do SAMAE, os envelopes de 

propostas e de documentação de habilitação, até às 08:45h do dia da abertura da licitação, não sendo 

tolerados quaisquer atrasos, em nenhuma hipótese. 

Somente os licitantes que adentrarem no recinto até às 08:45h é que terão protocolados seus 

envelopes de propostas e de documentação de habilitação. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do pregão o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE 

ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 

PARA O SAMAE DE JAPURÁ/PR, em quaisquer quantidades, podendo ou não atingir a totalidade 

licitada ou ainda ultrapassá-la nos casos e limites permitidos em lei, conforme as especificações 

descritas no ANEXO I que é parte integrante do presente edital. 

1.2. O LIMITE MÁXIMO TOTAL DE PREÇOS É DE R$ 10.401,52 (DEZ MIL QUATROCENTOS E 

UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). 

1.3. O registro de preços terá validade por 12 (doze) meses, contado da data da publicação da 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

1.4. A validade do registro de preços não prejudicará contrato firmado para término após o período de validade, 

observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

1.5. Quanto à execução contratual haverá ou não a aquisição, em quaisquer quantidades, em relação a 

qualquer item cujo preço for registrado, salientando-se que as quantidades especificadas são 

meramente estimadas. 
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1.6. Fica esclarecido que o preço ora estabelecido é o preço máximo admitido, não vinculante à 

contratação efetiva, servindo apenas como balizador máximo, de modo que o Pregoeiro, 

fundamentadamente, no âmbito das funções que lhe são inerentes, poderá não aceitar propostas de 

preços dos licitantes cujo valor seja manifestamente excessivo em relação aos preços de mercado, 

ainda que estejam situados dentro do limite máximo de preços estabelecidos no edital. 

1.7. No que tange às propostas, serão aceitas as que observarem estritamente as especificações 

completas contidas no anexo a este edital, e que observarem os limites máximos de preços 

estabelecidos para cada um dos itens/lotes em que concorrerem. Além disso, em relação à aceitação 

das propostas, serão observados os critérios previstos na legislação correlata. 

1.8. Os licitantes interessados devem tomar como base para a confecção de suas propostas a relação 

de produto(s) anexa a este edital, haja vista que qualquer incompatibilidade da proposta com a 

descrição das características de determinado item ocasionará a desclassificação da proposta. 

1.9. O presente edital será disponibilizado na forma física podendo ser retirado na sede do SAMAE, pelo 

e-mail samaejap@uol.com.br ou na forma eletrônica, através do site 

https://japura.consorciocispar.com.br/. 

1.10. Os preços deverão ter, no máximo, duas casas decimais após a vírgula; caso o desconto ofertado 

importe em mais que duas casas decimais após a vírgula, estas serão desprezadas. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto da 

licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação de habilitação 

jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, dentre outras constantes deste Edital e seus 

Anexos. 

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:  

a) Pessoa Física; 

b) Empresas que não atenderem às condições deste Edital; 

c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido declaradas 

“inidôneas” para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas 

entidades da Administração Indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de 

contratar com o Município de Japurá/PR, União, Estados, Distrito Federal e Município e nas respectivas 

entidades da Administração Indireta; 

d) Empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  

e) Pessoas jurídicas das quais participem, a qualquer título, dirigentes ou servidores da Administração Pública 

de Japurá/PR; 

f) Interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal 

8.666/93. 

  

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, sendo que em caso de impugnação, 

esta deverá ser protocolada na sede do SAMAE de Japurá/PR, no horário das 08:00h às 11:30h e das 13h às 

17h, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 24 horas. 

3.1.1.  Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão. 

3.3.  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 

3.4. Não será admitida, em hipótese alguma, impugnação via eletrônica, por meio de fax, enviada por 

correspondência ou por qualquer outro meio que não seja pessoal e na sede do SAMAE de Japurá/PR.  



 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE 
ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR 

Rua São Januário no 124 - Jardim Modelo - CEP: 87225-000 - Fone/Fax: (44) 3635-1751 

CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50  -  E-mail: samaejap@uol.com.br 

JAPURÁ - PARANÁ 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
SAMAE JAPURÁ/PR – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 – PÁG. 3/34 

 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o Pregoeiro, para proceder ao respectivo 

credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar do procedimento licitatório, inclusive 

com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 

4.2.  Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases 

do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada. 

4.3.  A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na impossibilidade de 

interveniência nas fases do procedimento licitatório, inclusive formulação de lances. 

4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) tratando-se de representante legal da empresa (sócio), o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 

de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura (com cópias autenticadas 

ou apresentação dos originais para conferência); 

b) tratando-se de simples representante (outro representante que não seja o representante legal da empresa, ou 

seja, agente credenciado), deve ser apresentado CREDENCIAMENTO, com reconhecimento de firma por 

parte da empresa que o está firmando, NO 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, acompanhado do estatuto social, contrato social ou outro instrumento 

de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou órgão competente, que comprove os poderes do 

mandante para a outorga (com cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência). 

4.5. O representante legal ou o simples representante deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.  

4.6. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do Pregão; no caso 

de cópias, estas devem estar autenticadas por tabelião ou serem autenticadas pelo Pregoeiro ou membro da 

sua Equipe de Apoio. 

4.7. A falta de apresentação, ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame na etapa de lances 

verbais. 

4.8. Em razão do fato de que o presente pregão é presencial, o não credenciamento de um 

representante de empresa licitante, não a inabilita ao certame, no entanto, a falta de 

credenciamento o impossibilita de participar da etapa de lances verbais, podendo somente 

participar das sessões públicas de abertura dos envelopes. 

4.9. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente credenciado. 

4.10. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

4.11. A retirada da empresa licitante antes do término da sessão importará na automática desistência 

dela quanto à participação em itens e lotes remanescentes. 

4.12. O licitante poderá participar de todos, de alguns ou de apenas um item ou lote, ficando ciente de 

que, em hipótese alguma, a pretexto de agilidade nos serviços, haverá a inversão da ordem de itens ou 

lotes para julgamento, salientando-se que a apuração dos vencedores será feita item por item ou lote 

por lote, com a abertura da documentação de habilitação a cada item ou lote. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E 

HABILITAÇÃO 

5.1. No dia, hora e local designados neste edital, o Pregoeiro apregoará, em viva voz, a abertura do pregão e 

recolherá os documentos de credenciamento e declaração das empresas de que cumprem os requisitos do 

edital; após o recolhimento de todos esses documentos, não será admitida participação de qualquer outra 

empresa no certame.   
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5.2. Após o recolhimento dos documentos, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente 

credenciados, em sessão pública, o Pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, após abertura da reunião, fará registrar 

em ata os nomes dos licitantes e verificará: 

5.2.1. a conformidade da declaração, separada de qualquer envelope, dando ciência de que cumpre os 

requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo constante no anexo 

próprio deste Edital;  

5.2.2. a existência e regularidade de envelopes devidamente fechados, contendo a documentação exigida para 

Proposta de Preço (Envelope “A”) e Habilitação (Envelope “B”). 

5.3. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preço e à Habilitação deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados (sugerindo-se que não sejam utilizados os de cor branca), rubricados 

em seu corpo e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os 

títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a 

seguir: 

a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 

 

AO SAMAE DE JAPURÁ/PR 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA 

E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 

ABERTURA: 09 HORAS DO DIA 18/09/2020 

(NOME DA LICITANTE) 

ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO) 

  

b) envelope contendo os documentos de habilitação:  

 

AO SAMAE DE JAPURÁ/PR 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA 

E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. 

ABERTURA: 09 HORAS DO DIA 18/09/2020 

(NOME DA LICITANTE) 

ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 

 

5.4. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou 

por processo de cópia autenticada por cartório competente, ou ainda por publicação em órgão da imprensa 

oficial; no caso de cópias simples, devem estar acompanhadas dos originais para conferência, no curso da 

própria sessão, pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio. 

5.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-

símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma 

de ilustração das Propostas de Preços. 

5.6. Todos os documentos apresentados nos envelopes de proposta ou de habilitação deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil; diante disso, caso sejam apresentados documentos em 

outras línguas, estes deverão estar necessariamente acompanhados da respectiva tradução feita por 

tradutor oficial juramentado; nesse item enquadram-se até mesmo simples documentos apresentados 

para a elucidação das propostas, tais como folders e catálogos. 
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5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da 

Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que 

efetivamente fornecer o objeto da presente licitação. 

5.8. A não-entrega da declaração exigida no subitem 5.2.1 deste Edital implicará o não-recebimento, por 

parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, 

portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório. 

5.9. Após a confirmação verbal, pela empresa, quanto à proposta escrita, não mais caberá desistência 

da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A” 

6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope fechado, identificado como Envelope 

“A”. 

6.2. A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em uma via digitada, com a indicação dos preços 

unitários que compõem o item, bem como a marca respectiva, devidamente datada, rubricadas as suas folhas e 

assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de 

outras informações de livre disposição, o seguinte: 

a) designação do número desta licitação; 

b) prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contado da data de abertura, sendo que, na falta de tal 

informação, será considerado proposto o prazo citado nesta alínea; 

c) endereço de e-mail para o recebimento de solicitações de produtos; 

d) identificação do banco, agência e conta corrente da licitante para que sejam processados os pagamentos. 

6.3. Ao oferecer sua proposta, o licitante concorda expressamente que nos preços mantidos  na proposta escrita 

e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à 

perfeita aquisição do objeto da licitação; o SAMAE de Japurá/PR não admitirá qualquer alegação posterior que 

vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados; 

6.4. A entrega do objeto ocorrerá no prazo máximo de até 10 (dez) dias, tendo como data de contagem 

inicial a assinatura da Ata de Registro de Preços, devendo ocorrer nos prazos assinalados no anexo 

próprio desta licitação; salienta-se que o prazo de entrega começará a fluir da data em que for feita a 

solicitação pelo SAMAE no e-mail da empresa devidamente informado em sua proposta. 

6.5.  Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos 

custos. 

6.6. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes proponentes às 

condições deste edital. 

6.7. Ficam vedadas: 

a) a subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra empresa; 

b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato. 

  

7.  DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B” 

7.1.  Os licitantes deverão apresentar no Envelope “B” – “Documentos de Habilitação”, documentos que 

demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.  

7.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento  das  

condições  de  participação  no  certame  ou  a  futura  contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

a) Lista de Impedidos de Licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

TCE/PR: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-licitar/54/area/250; 

b) Consulta Consolidada TCU, CNJ, CEIS, CNEP: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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7.2.1. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.3.  Serão aceitas as certidões, em original, obtidas pela internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às 

verificações, caso necessário. 

7.3.1.  SÃO EXIGIDOS QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 

administradores; quanto a esta exigência, observa-se que: 

1) a apresentação de consolidação contratual ou da última versão do estatuto social substitui o contrato 

e o estatuto originário e todas as demais alterações anteriores, excetuando-se as posteriores à 

consolidação, as quais deverão ser apresentadas; 

2) é necessária, caso não seja a via original, a autenticação, por cartório ou servidor, em todas as folhas do 

contrato social e alterações apresentados; 

3) será dispensada a apresentação, no Envelope “B”, caso a empresa já tenha apresentado o ato constitutivo, tal 

como constante neste item, na ocasião do credenciamento; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

d) 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; 

e) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo 

anexo; 

f) declaração de idoneidade, conforme modelo anexo; 

g) declaração de fato superveniente, conforme modelo anexo; 

h) declaração de não parentesco, conforme modelo anexo. 

7.3.2. SÃO EXIGIDOS QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicílio ou a sede da 

licitante;  

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei;  

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  

e) apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, com validade. 

7.3.2.1 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, a licitante deverá comprovar, por meio de declaração da Junta 

Comercial ou outro documento equivalente, a comprovação de seu enquadramento, caso tenha se 

utilizado da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo que essa declaração 

deverá ser juntada no Envelope “B”, de habilitação. 

7.3.2.2. Caso a licitante queira se valer dos benefícios do tratamento diferenciado conferido à 

microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, separadamente de qualquer envelope 

e logo no início do certame, declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado conferida pela legislação; caso a microempresa ou empresa de 

pequeno porte não apresente essa declaração, não lhe será conferido o tratamento diferenciado, ainda 

que efetivamente seja microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.3.2.3. Assegura-se às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito desta licitação: 

a) a apresentação de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo 

que esta apresente alguma restrição;  
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b) o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a pedido, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame (momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação), para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa, caso a documentação de regularidade fiscal exigida nos editais contenha alguma restrição; 

c) como critério de desempate, preferência de contratação, entendendo-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.3.2.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” do item 7.3.2.3 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

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

7.3.2.5. Para efeito do disposto na alínea “c” do item 7.3.2.3, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto licitado; nesse caso, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de 

pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 

cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão;  

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” 

deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da alínea 

“c” do item 7.3.2.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

7.3.2.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na alínea “c” do item 7.3.2.3, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.3.2.7. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.3.2.3, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.3.2.8. O disposto nos itens 7.3.2.3 a 7.3.2.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.4. SÃO EXIGIDOS QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da 

sede da licitante, expedida em até 60 (sessenta) dias a contar da abertura do certame;  

7.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial; no caso de apresentação de cópias, deverão 

ser autenticadas por tabelião ou apresentados os respectivos originais para conferência pelo pregoeiro 

ou por membro da Equipe de Apoio, na própria sessão. 

 

8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  

8.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e 

da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou o representante simples proceder ao 

respectivo credenciamento, comprovando possuir os necessários poderes para formulação de propostas 

verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

8.2.  Aberta a sessão, os representantes legais entregarão ao pregoeiro declaração dando ciência de 

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (conforme anexo próprio) e, em envelopes separados, a proposta 

comercial e a documentação de habilitação. 

8.3.  O pregoeiro procederá com a abertura dos envelopes “A” contendo as propostas comerciais, que deverão 

ser rubricadas por ele e membros da Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das 

exigências contidas no edital, classificando as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor 

preço para o objeto licitado.  

8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no 

subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, de modo a possibilitar a concorrência 

de três empresas para que os representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas suas propostas escritas. 

8.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das licitantes 

classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; os lances 

verbais serão feitos para o item até o encerramento do julgamento deste. 

8.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances 

verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor, 

em intervalos mínimos que serão fixados por ele. 

8.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de 

ordenação das propostas. 

8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes em relação ao valor total dos itens, 

sempre inferiores à proposta de menor preço. 

8.9.  Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço e o valor estimado para a contratação. 

8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a 

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

8.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para cada item, para confirmação das suas condições habilitatórias 

8.12. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não 

prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta. 

8.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto do certame. 

8.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará 

a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

8.15. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições; 

b) apresentem valores superiores aos fixados nos anexos a este edital, ou manifestamente inexequíveis; 

c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 

8.16. Nas situações previstas nos itens 8.9, 8.10 e 8.14, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.17. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao pregoeiro, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita acompanhada de 

nova Planilha de Preços, observando o disposto no item 6.2, em conformidade com o anexo deste Edital e de 

acordo com o correspondente item adjudicado; Caso não seja apresentada nova proposta, a licitante apontada 

como vencedora ficará sujeita a uma multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual poderá ser inscrita em Dívida 

Ativa e protestada em caso de não pagamento, bem como terá sua proposta considerada como não-aceita, 

passando-se à análise da proposta da segunda colocada. 

8.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 

final, deverá ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes que desejem assiná-la. 

8.19. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta que 

não causem  prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes.  
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9.  DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente para  homologação. 

9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a Administração convocará o(s) 

vencedor(es) para assinar(em), na sede do SAMAE, o contrato respectivo, no prazo de 5 (cinco) dias contados 

do comunicado oficial . 

9.3. Se dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da 

aplicação da pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) àquele que der causa à revogação; o não 

pagamento da multa, no prazo de cinco dias úteis da intimação, incorrerá em suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos, conforme o 

art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de inclusão em Dívida Ativa e protesto. 

9.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos 

preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

9.5. O objeto deve ser entregue na sede do SAMAE de Japurá/PR, à conta da licitante vencedora, no 

prazo máximo de até 10 (dez) dias contados da solicitação via e-mail (ordem de compra ou nota de 

empenho), sendo que, tão logo seja entregue, será emitido Termo de Recebimento Provisório; somente após 

as devidas conferências e aceitação é que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 

9.6. A licitante vencedora será a única responsável pela qualidade do objeto fornecido. 

9.7. O recebimento do objeto encomendado não significará a respectiva aceitação, a qual será efetivada após a 

devida fiscalização e, em sendo o caso, após perícia e aprovação para uso. 

9.8. A rejeição do objeto não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado. 

9.9. Ocorrendo a rejeição do objeto, a licitante será notificada pela Administração para a retirada, dentro do prazo 

que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis. 

9.10. O objeto a ser entregue deverá estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado ao 

consumo a que se destina ou lhe diminua o valor, conforme o art. 18 do referido diploma legal. 

 

10. DAS SANÇÕES  

10.1. A licitante convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar injustificadamente a 

assinar o contrato, proceder à entrega, apresentar pendências junto aos cadastros da Administração Pública, 

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 a entrega, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita às penalidades a seguir quanto à falta de entrega dos produtos 

solicitados, no prazo determinado: 

a) falta de entrega de qualquer quantidade de qualquer produto solicitado: aplicação de primeira advertência 

automática à empresa, a qual será publicada no órgão de imprensa oficial do SAMAE, sem prejuízo da 

obrigação de entrega no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da aplicação da advertência; 

b) falta de entrega de qualquer quantidade de qualquer produto licitado, após a aplicação da primeira 

advertência: rescisão unilateral do contrato administrativo, aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente 

sobre o valor total dos produtos constantes na solicitação que não foi atendida e aplicação da declaração de 

inidoneidade, com o respectivo registro no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

salienta-se que o não pagamento da multa sujeitará a inscrição em Dívida Ativa e envio para protesto. 
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10.2. Salienta-se que a empresa que tiver sido advertida em qualquer momento da execução contratual ficará 

submetida à aplicação da rescisão unilateral do contrato caso deixe de entregar qualquer quantidade de 

qualquer produto solicitado em qualquer outro momento da execução contratual. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 01.001 - 17.122.0006.2001 - 3.3.90.30.00; 01.001 - 17.512.0036.2003 - 

3.3.90.30.00; 01.001 - 17.512.0036.2005 - 3.3.90.30.00. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento do valor contratado será feito pontualmente em até 30 (trinta) dias após a entrega do 

objeto, mediante a apresentação da competente nota fiscal. 

12.2. O pagamento ficará condicionado à regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada, que será 

verificado previamente pela contratante, cabendo à contratada o fornecimento de eventuais documentos 

solicitados, necessários à comprovação do cumprimento da referidas obrigações. 

12.3. Com o intuito de garantir a plena preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assim 

definido como a relação existente entre o conjunto dos encargos impostos à empresa com preços registrados ou 

contratada pela Administração e a remuneração correspondente recebida pelo objeto licitado, fica assegurada a 

recomposição, reajuste e atualização monetária dos preços constantes na Ata de Registro de Preços ou no 

contrato. 

12.4. Para efeitos de concessão de recomposição, reajuste e atualização monetária à empresa com preços 

registrados ou contratados pela Administração, fica definido que será preservado o equilíbrio econômico-

financeiro estabelecido no instante em que a proposta foi formulada, em caráter final, pela empresa. 

12.5. Fica definido que haverá ensejo à aplicação de recomposição, atualização monetária, reajuste e garantia 

do equilíbrio econômico-financeiro diante da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 

consequências incalculadas, capazes de retardar ou impedir a execução do ajuste, ou ainda de casos de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, com a configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual. 

12.6. Será deferida a aplicação de recomposição, atualização monetária e reajuste dos preços registrados ou 

contratados sempre que for verificado e devidamente comprovado pela empresa o rompimento do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

12.7. A solicitação da empresa deverá estar devidamente fundamentada e comprovar, de forma incontestável e 

irrefutável, que houve o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, salientando-se que a Administração 

poderá recusar o pleito formulado mediante a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento, 

dentre eles: 

I – ausência de elevação dos encargos da empresa; 

II – ocorrência do evento causador do desequilíbrio antes da formulação da proposta; 

III – ausência de vínculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilíbrio e a majoração dos encargos 

da empresa com preços registrados ou contratados; 

IV – culpa exclusiva da empresa com preços registrados ou contratados pela majoração dos encargos, 

incluindo-se a previsibilidade da ocorrência dos eventos ensejadores. 

12.8. Fica expressamente previsto que, da mesma forma, poderá haver a redução do valor registrado e/ou 

contratado caso a Administração verifique a oscilação, para baixo, dos preços de mercado. 

12.9.  Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 

8.666/93) provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido poderá ser acrescido de 

atualização financeira, quando demandado a CONTRATANTE, e sua apuração se fará desde a data 

de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6,00% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 

seguintes fórmulas (segundo artigo 36 § 4° da IN 02 de 2008): 

I = (TX / 100) / 365 
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EM =I x N x VP 

Onde: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

  

13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

13.1. O objeto só será recebido depois das verificações pelo setor competente do SAMAE de Japurá/PR, por 

meio de vistoria e termo de recebimento, sendo que a empresa vencedora deverá entregar o bem 

solicitado no prazo previsto, fluindo-se o prazo de entrega a partir da solicitação feita via e-mail por 

ordem de compra ou nota de empenho. 

13.2. No caso de rejeição, o licitante deverá providenciar a imediata troca, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, sob pena de ser aplicada a multa estabelecida no subitem 10.1, letra “b”, ficando sob sua 

responsabilidade todos os custos da operação de troca; nesse caso, a Administração não se responsabilizará 

pelo armazenamento, guarda ou por danos causados ao objeto entregue e rejeitado pelo setor competente. 

  

14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

14.1. O SAMAE, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar 

a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante 

despacho fundamentado. 

14.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

14.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento 

licitatório. 

 

15. DOS  RECURSOS  

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando então lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e, se oral, será reduzida a termo em ata.  

15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.  

15.5. Não será admitida, em hipótese alguma, apresentação de razões recursais escritas que não 

tenham constado em ata por via eletrônica, por meio de fax, enviada por correspondência ou por 

qualquer outro meio que não seja pessoal e na sede do SAMAE de Japurá/PR. 

15.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 

vencedor.  

15.7. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado para entregar o objeto 

no prazo definido neste edital.  

 

16. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade competente, observados os 

preceitos de direito público e as disposições de Lei Federal n° 8.666/93. 

 

17. DA LEI ANTICORRUPÇÃO 
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17.1 As licitantes e a contratada deverão atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 – Lei 

Anticorrupção e Decreto 8420/2015, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o período contratual, 

conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, não 

podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer 

valor, a quem quer que seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar 

qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

18.2. Reserva-se ao pregoeiro a aos membros da Equipe de Apoio o direito de solicitar, em qualquer época ou 

oportunidade, informações complementares. 

18.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, 

poderá ser: 

a) adiada a data da abertura desta licitação; 

b) alterada qualquer condição do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização. 

18.4. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de propostas 

após a sua entrega e confirmação. 

18.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde 

que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a 

realização da sessão pública de Pregão. 

18.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

18.7. Caso não seja possível a conclusão dos trabalhos no mesmo dia, o pregoeiro designará nova data e 

horário para a continuidade dos trabalhos, sem que isso gere qualquer indenização aos licitantes. 

18.8. É parte integrante do presente edital de pregão os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência 

b) Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração pertinente ao Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento do Edital; 

e) Anexo V – Modelo de Credenciamento; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em ME ou EPP; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Idoneidade; 

h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Fato Superveniente; 

i) Anexo IX – Modelo de Declaração de Não Parentesco; 

j) Anexo X – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

Japurá/PR, 02 de setembro de 2020. 

 

 

ALINE EUGÊNIA DA CRUZ 

Pregoeira 
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ANEXO I 

PREGÃO Nº 06/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

LOTE 1 

ITEM NOME DO PRODUTO QUANT. UNIDADE 

PREÇO 
MAXIMO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO 
MÁXIMO 

TOTAL R$ 

1 

Achocolatado em pó instantâneo, homogêneo, cor marrom 
claro a escuro. Enriquecido com vitaminas, embalagem 
primária, própria, constando identificação do produto, 
inclusive classificação e a marca, nome e endereço do 
fabricante, modo de preparo, data de fabricação, validade 
e lote visíveis, embalagem de 400g – marcas de 
referência: Zaeli, Italac, Toddy, Nescau, Atalaia ou 
equivalente. 

20,00 Unidade 3,50 70,00 

2 

Açúcar cristal de origem vegetal, constituído 
fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar com 
aspecto sólido com cristais bem definidos, pacote de 5 kg - 
marca de referência: Alto Alegre ou equivalente. 

20,00 Unidade 10,56 211,20 

3 

Bolacha tipo cream cracker, crocante, inteiros, ingredientes 
básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 
água e sal. Rótulo com informação nutricional, validade e 
lote, embalagem de 400 gramas. 

30,00 Unidade 3,95 118,50 

4 

Bolacha doce tipo leite ou maisena, inteiros, constando 
identificação do produto, inclusive classificação, marca, 
nome, endereço do fabricante e data da fabricação, 
embalagem de 400 gramas - marcas de referência: 
Isabela, Marilan ou equivalente. 

30,00 Unidade 3,55 106,50 

5 

Café torrado e moído, torra média a extraforte, contendo 
marca, nome, endereço do fabricante, data da fabricação, 
validade do produto e em embalagem de 500g com selo da 
ABIC – marcas de referência: Jandaia, Itamaraty, Melita, 
Caboclo, Cocamar, Pilão, Pingado ou equivalente. 

40,00 Unidade 7,07 282,80 

6 
Chá-mate natural a granel tostado em caixa de 250g – 
marca de referência: Leão ou equivalente. 

30,00 Unidade 5,36 160,80 

7 

Doce de leite em pasta, pote com 400g, dizeres de 
rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, 
informação dos ingredientes e composição nutricional - 
marcas de referência: Frimesa, Ciafrios ou equivalente. 

20,00 Unidade 5,14 102,80 

8 

Margarina vegetal, com sal, isenta de gordura trans, 
contendo de 70 a 95% de teor de lipídios, pote com 500g, 
dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de 
validade, informação dos ingredientes e composição 
nutricional - marcas de referência: Qualy, Doriana ou 
equivalente. 

30,00 Unidade 4,79 143,70 
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9 

Milho para pipoca, Produto beneficiado, polido, limpo, 
isento de sujidades e outras misturas de espécies, 
acondicionados em saco plástico de 500g com 
identificação de fabricante, prazo de validade, grupo duro, 
classe amarelo, tipo 1. 

24,00 Unidade 2,27 54,48 

10 
Sal iodado refinado, fino, seco, iodado para cozinha. No 
seu rótulo conter prazo de validade/lote. Embalagem 1 kg. 

3,00 Unidade 1,26 3,78 

11 

Água sanitária (alvejante) embalagem de 1 litro. A 
embalagem deverá conter lacre de vedação. Composição 
hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e água, teor de cloro 
ativo, 2,0% A 2,5% P.P, com registro MS – marcas de 
referência: Qboa, Brilhante e Ypê ou equivalente. 

12,00 Unidade 2,59 31,08 

12 

Amaciante para roupa em frasco de 2 litros, Composição: 
cloreto de dialquil dimetil amônio, formaldeido, ácido graxo, 
octilmetoxinamato, perfume, pigmento e água, líquido 
viscoso e azul. Princípio ativo: cloreto de dialquil dimetil 
amônio. Dosagem: de 6 a 8ml por quilo de roupa seca. 
Embalagem: frasco de 2 litros, com tampa abre e fecha 
com lacre de rosquear, uso doméstico - marcas de 
referência: Mon Bijou, Comfort, Fofo, Downy e Ypê ou 
equivalente. 

10,00 Unidade 5,02 50,20 

13 

Desinfetante líquido para uso geral de primeira qualidade, 
concentrado, elimina 99,9% de bactérias, germes e fungos, 
em frasco de 2 litros - marcas de referência: Clean Plus, 
Girando Sol, Scarlim ou equivalente. 

30,00 Unidade 3,93 117,90 

14 
Desodorizante de ambiente aerossol. Composição: álcool 
etílico 39,2%, perfume, nitrito de sódio, água e propelente 
(propano/butano) em frasco de 400 ml 

30,00 Unidade 11,51 345,30 

15 

Detergente líquido neutro para louças, tensoativo 
biodegradável, Ph neutro, dermatologicamente testado, em 
frasco de 500ml – marcas de referência: Ypê, Limpol e 
Minuano ou equivalente. 

50,00 Unidade 1,61 80,50 

16 

Limpador instantâneo, em frasco de 500ml, multiuso, para 
aplicação sem enxague, biodegradável. Composição: alquil 
benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, 
coadjuvantes, sequestrante, essência e água. Original do 
fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, indicação de uso, composição, data de 
fabricação e de validade e informações do fabricante 
estampado na embalagem. Ótima qualidade – marcas de 
referência Ypê, Veja, Uau, Casa e Perfume ou equivalente. 

60,00 Unidade 3,65 219,00 

17 

Limpa-vidros, frasco com no mínimo 500ml, com 
pulverizador de gatilho, com data de validade, dados de 
identificação e procedência em embalagem individual. 
Com notificação junto a Anvisa/MS - marca de referência: 
Veja ou equivalente. 

40,00 Unidade 6,31 252,40 
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18 

Sabão em pó. Composição: tensoativo aniônico, 
alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, 
alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas 
inertes, agente anti-redeposição. O produto deverá conter 
linear alquil benzeno sulfato de sódio e tensoativo 
biodegradável. Ph entre 10,5 e 10,7%, matéria ativa 
aniônica maior ou igual a 12,5%. Prazo de validade mínima 
de 12 (doze) meses, contados da data de entrega; 
embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema 
prático para fechamento após o uso ou plástica, contendo 
informações do fabricante, nome do responsável técnico e 
seu respectivo CRQ, precauções, modo de usar, numero 
do lote e data de fabricação, prazo de validade de 24 
meses, SAC e composição. Embalagem de 1 kg – marcas 
de referência: Brilhante, Omo e Tixan Ypê ou equivalente. 

15,00 Unidade 7,68 115,20 

19 

Sabonete líquido com Ph fisiológico, neutralizante de 
odores, fragrância de erva doce, flor de laranjeira ou 
morango e hibisco, em frasco de 5 litros, com validade 
mínima de 12 meses no momento da entrega. 

8,00 Unidade 16,99 135,92 

20 
Álcool etílico hidratado 46,2º INPM em frasco de 1 litro 
com validade mínima de 12 meses no momento da 
entrega. 

15,00 Unidade 4,66 69,90 

21 

Álcool em gel antisséptico 70% INPM com ação hidratante, 
em frasco de 500 ml com válvula pump (bico aplicador) 
com validade mínima de 12 meses no momento da 
entrega. 

40,00 Unidade 8,41 336,40 

22 
Álcool etílico hidratado líquido 70° INPM, em frasco de 1 
litro com validade mínima de 12 meses no momento da 
entrega. 

30,00 Unidade 5,87 176,10 

23 
Balde de plástico com alça anatômica, capacidade de 15 
litros, bico direcionador, escala medidora de volume de 
água. 

4,00 Unidade 19,56 78,24 

24 
Conjunto porta detergente e suporte de esponja. Porta 
detergente com válvula e capacidade para 600ml, suporte 
para esponja com grade removível. 

2,00 Unidade 15,60 31,20 

25 
Escova de lavar roupas, com cerdas de nylon, formato 
oval, material do corpo madeira, medidas aproximadas 
de 11x6,4 x4,1cm 

5,00 Unidade 3,48 17,40 

26 
Escova para vaso sanitário com cabo e recipiente em aço 
inoxidável, tufada em forma cilíndrica com haste de 
plástico flexível. 

5,00 Unidade 32,63 163,15 

27 
Espanador de pó em fibra sintética, Dimensões: tamanho 
da cabeça 42 cm e cabo 36 cm 

3,00 Unidade 14,63 43,89 

28 

Esponja dupla face multiuso espuma de poliuretano e fibra 
sintética com abrasivo tamanho aproximado 
100x71x20mm, em embalagem com 4 unidades - marcas 
de referência: Bombril, EsfreBom, Scotch Brite ou 
equivalente. 

20,00 Unidade 3,18 63,60 

29 Esponja de lã de aço 60g em embalagem com 8 unidades 10,00 Unidade 1,40 14,00 
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30 
Pá para lixo com base em metal e cabo de 80 cm, 
revestido com plástico. 

3,00 Unidade 4,60 13,80 

31 
Toalha mágica multiuso, comprimento 66 cm, largura 43 
cm, espessura 0,2 cm 

10,00 Unidade 25,50 255,00 

32 
Vassoura cerda de palha, tipo caipira, mínimo três 
costuras, dimensão mínima da base 30cm, sem cabo 

10,00 Unidade 9,60 96,00 

33 

Vassoura tipo Noviça, com cepa de plástico e com cerdas 
de nylon na ponta, composta de no mínimo 60 tufos, 
organizados no mínimo de 4 por 15 fileiras e cada tufo 
formado por no mínimo 14 cerdas de nylon macio e flexível 
com pontas de comprimento de 14cm, cabo de madeira 
revestido de película de plástico com no mínimo 1,20m de 
comprimento, inclusa ponta plástica com rosca para fixar 
na vassoura 

5,00 Unidade 8,82 44,10 

34 

Rodo mop de espuma com abrasivo. Suporte com base 
articulada e conector giratório de plástico com dimensões 
aproximadas de 32x12x5cm, cabo de alumínio com 
aproximadamente 1,50m, refil mop com abrasivo para 
encaixe no suporte com dimensões aproximadas de 
39x15x5cm. 

4,00 Unidade 51,56 206,24 

35 
Rodo para escoar água 45cm com borracha dupla, 
material do suporte plástico, cabo de alumínio com 
comprimento de aproximadamente 1,40m. 

2,00 Unidade 27,85 55,70 

36 
Fósforo de segurança longo tamanho 5cm em embalagem 
com no mínimo 200 unidades 

10,00 Unidade 2,65 26,50 

37 
Gás liquefeito de petróleo (GLP) botijão com 13 kg, (gás de 
cozinha), exceto o botijão 

4,00 Unidade 78,83 315,32 

38 
Pano de chão tipo sacaria xadrez azul 100% algodão 
tamanho 40x60cm 

20,00 Unidade 3,58 71,60 

39 
Pano alvejado tipo fralda, 100% algodão, trama fechada, 
textura lisa, ideal para limpeza em geral, dimensões 40x50 
cm. 

15,00 Unidade 3,40 51,00 

40 
Tapete tipo capacho, material PVC e vinil, modelo liso, 
antiderrapante, espessura 11mm, Dimensões 50x80cm 

10,00 Unidade 62,47 624,70 

41 
Assadeira retangular de alumínio, comprimento 37cm, 
largura 26cm, Altura mínima de 3,7cm 

2,00 Unidade 27,12 54,24 

42 
Coador de pano 100% algodão para café, tamanho médio, 
cabo e estrutura em alumínio com revestimento plástico. 

6,00 Unidade 3,42 20,52 

43 Colher de mesa, em aço inox e cabo de polipropileno. 20,00 Unidade 3,13 62,60 

44 
Faca de mesa com lâmina em aço inox e cabo de 
polipropileno. 

20,00 Unidade 3,11 62,20 

45 
Faca para pão com lâmina em aço inox e cabo de 
polipropileno preto 8". 

2,00 Unidade 7,73 15,46 

46 Garfo de mesa, em aço inox e cabo de polipropileno. 20,00 Unidade 2,33 46,60 

47 
Fervedor tipo leiteira (canecão) de alumínio capacidade de 
2 litros, cabo de polipropileno preto 

2,00 Unidade 27,76 55,52 

48 
Forma para pudim e bolo, em alumínio com acabamento 
polido. Dimensões: 20cm de diâmetro, 8cm de altura, 
capacidade de 1,375ml 

2,00 Unidade 16,62 33,24 
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49 
Guardanapo de tecido 100% algodão felpudo estampado 
tamanho 40x60 cm 

15,00 Unidade 4,82 72,30 

50 
Garrafa térmica, capacidade 1,00 litro, sistema de 
isolamento térmico ampola de vidro, material externo inox, 
sistema de servir bomba de pressão. 

4,00 Unidade 72,20 288,80 

51 

Garrafão térmico, isolamento térmico em espuma de 
PU/PP, bocal direcionador de fluxo com borda corta pingo 
removível, copo protetor e dosador acoplado, alça 
ergonômica, material externo plástico, sistema de servir 
Rolha Clean, capacidade 5 litros. 

5,00 Unidade 31,69 158,45 

52 
Panela com tampa, produzida em alumínio polido, cabo 
lateral de baquelite, dimensões aproximadas: 22cm de 
diâmetro, 17cm de altura e 1.6mm de espessura. 

1,00 Unidade 42,43 42,43 

53 
Suporte para coador de café, material polipropileno, 
dimensões: altura 16,5cm, largura 13cm e comprimento 
15,5cm 

2,00 Unidade 9,04 18,08 

54 
Lixeira em aço inox com acabamento polido, sistema de 
abertura através do pedal, balde interno de plástico 
removível, capacidade de 15 litros. 

6,00 Unidade 141,50 849,00 

55 

Lixeira com capacidade para 100 litros com tampa, 
produzida em polietileno de alta densidade (PEAD) ou 
polipropileno (PP), acionamento da tampa através do 
pedal, cor não branca. 

3,00 Unidade 164,70 494,10 

56 
Caixa organizadora retangular de plástico com tampa, 
capacidade 10 litros. 

3,00 Unidade 17,75 53,25 

57 
Caixa organizadora retangular de plástico com tampa, 
capacidade 20 litros. 

3,00 Unidade 24,06 72,18 

58 

Copo plástico descartável composto em poliestireno 
atóxico, branco ou transparente, capacidade 50 ml, em 
pacote com 100 unidades – normatizado conforme NBR 
ABNT 14865 

100,00 Unidade 1,59 159,00 

59 

Copo plástico descartável composto em poliestireno 
atóxico, branco ou transparente, capacidade 180 ml, em 
pacote com 100 unidades – normatizado conforme NBR 
ABNT 14865 

100,00 Unidade 2,82 282,00 

60 

Dispenser em aço Inox para copo de café de 50ml, 
produzido em aço inoxidável, capacidade de 100 copos, 
com garras na base para ajuste da saída do copo e duas 
pequenas abas para fixação na parede 

5,00 Unidade 23,71 118,55 

61 

Dispenser em aço Inox para copo de Água de 200ml, 
produzido em aço inoxidável, capacidade de 100 copos, 
com garras na base para ajuste da saída do copo e duas 
pequenas abas para fixação na parede. 

5,00 Unidade 29,02 145,10 

62 

Dispenser para sabonete líquido com reservatório de 400 
ml, fixação na parede, acionamento por meio da tecla 
aperte com limite cursor, material ABS, dimensões 
aproximadas: altura 19,2cm, largura 8,7cm e comprimento 
9cm 

10,00 Unidade 29,12 291,20 
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63 

Dispensador de copos usados, 2 tubos mistos (água e 
café), tubos fabricados em plástico poliestireno de alto 
impacto e base fabricada em polipropileno, capacidade: 
300 copos aproximadamente, Dimensões: (AxLxP) 
75x19,5x12cm, diâmetro do tubo de café 5,5cm e diâmetro 
do tudo de água 8,5cm. 

5,00 Unidade 31,98 159,90 

64 
Embalagem plástica para alimentos (freezer, refrigeradora 
e micro-ondas), capacidade 5 kg, dimensões 28x40cm, 
embalagem com 100 unidades. 

5,00 Unidade 5,54 27,70 

65 
Papel higiênico macio, picotado, folha dupla, rolo tamanho 
10cm x 30m, composição 100% Celulose, em pacote com 
4 rolos 

100,00 Unidade 4,64 464,00 

66 
Papel toalha para cozinha folha dupla tamanho 
aproximado 19cm x 22cm, rolo com no mínimo 55 folhas, 
em pacote com 2 rolos 

10,00 Unidade 3,43 34,30 

67 

Papel toalha interfolhado branco, 100% celulose virgem, 
folha simples, 2 dobras, tamanho 21 x 20cm, em 
embalagem com 1.000 folhas, para uso em toalheiro 
(dispenser). 

70,00 Unidade 7,96 557,20 

68 
Saco plástico para lixo, capacidade 15 litros, indicado para 
resíduo normal, embalagem com 60 unidades, dimensões 
aproximadas 39x59cm 

30,00 Unidade 7,51 225,30 

69 
Saco plástico para lixo reforçado capacidade 100 litros, 
embalado de fábrica com 5 unidades, Dimensões 
aproximadas de 75x105cm 

20,00 Unidade 4,19 83,80 

70 

Inseticida, em aerossol, não contendo cfc-
clorofluorcarbono. Embalagem: com volume não inferior a 
300 ml, com proteção contínua de no mínimo 12 horas 
contra moscas, mosquitos, mosquito da dengue e baratas, 
com frascos em aço reciclável / ecológico, prazo de 
validade de no mínimo 2 anos - marcas de referência: Raid 
e SBP ou equivalente. 

10,00 Unidade 9,86 98,60 

VALOR TOTAL.............................................................................................................................R$ 10.401,52 

 

TOTAL MÁXIMO GERAL: R$ 10.401,52 (DEZ MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA 

E DOIS CENTAVOS).  

 

1) As especificações acima refletem as CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS exigidas para o 

fornecimento do objeto. Todavia as proponentes poderão ofertar os bens com características 

superiores às mínimas exigidas, respeitados os valores máximos estimados para cada item. 

2) A empresa vencedora se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos itens 

ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, assim como pela adequação do mesmo 

às exigências do instrumento convocatório. 

3) A entrega do objeto deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após a solicitação do SAMAE, 

via e-mail, por ordem de compra ou nota de empenho. 

4) Todos os serviços de entrega deverão estar inclusos na proposta sem quaisquer ônus para o 

Samae de Japurá/PR. 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

1. PARA A AQUISIÇÃO 
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Justifica-se a aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA 

E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SAMAE DE JAPURÁ/PR para a adequada 

manutenção das atividades deste SAMAE. 

 

2. PARA ADOÇÃO DA MODALIDADE “PREGÃO” 

 Lei 10520/2002, art. 1º – Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei: 

– Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 

por meio de especificações usuais no mercado 

 

3. PARA A ADOÇÃO DA MODALIDADE POR PREGÃO PRESENCIAL 

Deve-se à maior agilidade e facilidade na condução do processo licitatório, uma vez que 

propicia o maior contato com potenciais fornecedores e, findada a licitação, as tratativas com a 

empresa vencedora, bem como a entrega/execução no prazo pretendido pela administração torna-

se mais viável. 

  No que se refere à opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se 

imprimir maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à 

competitividade. 

  Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a mais adequada à aquisição 

do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário para decidir sobre as 

modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que motivadas, 

como está disposto nos autos. 

  O Pregão Presencial, além de mais prático, fácil, simples, direto e acessível, atinge o seu 

fim, e único de toda licitação, qual seja garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos 

exigidos, e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, 

por meio de propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser eminentemente público e 

aberto, não resultando, desta forma, em qualquer prejuízo para a Administração. 

 

4. PARA A CARACTERÍSTICA DE “BEM COMUM”: 

 Os Objetos descritos neste Termo de Referência são classificados como bem comum em 

atendimento ao disposto no § 1º do art. 2º do Decreto n.º 5.450/2005, pois seus padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência e no 

Edital da licitação, por meio de especificações usuais do mercado. Desta forma, consideramos a 

modalidade de pregão como sendo a mais adequada ao presente caso, tendo em vista a baixa 

complexidade na elaboração e condução do processo licitatório. 

 

5. PARA OS PREÇOS SUGERIDOS: 

Para a fixação do valor máximo da licitação, optou-se pelo valor da média aritmética, 

objetivando uma maior competição para evitar desertos/fracassados e ainda não ocorrer 

sobrepreço com relação ao processo anterior; 

A pesquisa de preços é ampla e segue as orientações do TCE, pesquisas de mercado feitas 

com empresas privadas e sites comerciais foram consultados outros entes da administração 

pública através do Banco de Preços Governamentais com preços arrematados em outros entes nos 

últimos 180 dias, conforme relatórios anexos ao processo. 
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6. PARA A ADOÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

Para que se possa aplicar com responsabilidade e zelo ao erário público e aplicação do 

princípio da economicidade, que rege a Lei 8666/93, faz-se necessária abertura da disputa através 

de Pregão para Ampla Concorrência, para possibilitar a mais ampla participação entre os 

concorrentes, minimizar as possibilidades do resultado do pregão ocorra em frustrado, cancelado 

ou deserto. Visto que foram realizadas várias pesquisas de preços prévias para a obtenção do valor 

máximo da presente licitação, e dentre estas, não se obteve o mínimo de 03 (três) cotações de 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte contendo todos os itens a serem licitados, 

podendo assim o SAMAE de Japurá/PR adotar os preceitos dispostos no Art. 49, Inc. I e II da Lei 

Complementar n. 123/2006, visando não restringir a competitividade ao certame, atendendo 

plenamente ao disposto no Art. 3º da Lei 8666/93. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade/UF: CEP: 

Telefone:  E-mail: 

Dados Bancários (opcionais): 

Banco: 

Agência: 

Conta Corrente: 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

AO  

SAMAE DE JAPURÁ/PR 

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E 

PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  

ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 18/09/2020 

 

 

Senhora Pregoeira,  

 

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento de gêneros de alimentação, materiais de 

copa e cozinha e produtos de limpeza e higienização, conforme as características abaixo descritas: 

 

LOTE 1 

ITEM NOME DO PRODUTO QUANT. UNIDADE MARCA 
PREÇO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

       

       

       

TOTAL ...........................................................................................................................................................R$  

 

VALOR TOTAL: R$ XXX (__________________________________________________________). 

  

 Validade da proposta: 90 (noventa dias); 
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 Prazo de entrega: conforme edital; 

 Condições de Pagamento: Conforme Edital. 

 Declaro que os produtos ofertados atendem às especificações do edital e serão entregues dentro 

do prazo proposto, conforme exigências do edital, e que nos valores ofertados e naqueles que 

porventura vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza necessários à 

perfeita aquisição do objeto desta licitação; 

 

 

Local e Data: ____________ 

 

 

Assinatura do proponente 

Nome do Representante  

 

 

CPF:__________________ 

(carimbo) 
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ANEXO  III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

  

 

(Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, sediada na 

(endereço completo)___  , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7° da 

Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

  

Local e data: __________________, ____ de ____________ de 2020. 

  

  

  

  

  

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO  IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR  

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

  

 

 (Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o n° ________________________, sediada na 

_______(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII do artigo 4° da 

Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no 

presente edital. 

  

Local e data: _________________,  ____ de ____________ de  2020. 

  

  

  

  

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

 

   

Observação:  

Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento 
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ANEXO  V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 

 

 

CREDENCIAMENTO 

  

 

  (Razão Social do licitante)____________, inscrita no CNPJ sob o n° 

________________________, sediada na _______(endereço completo), CREDENCIA, sob as penas da lei, 

o(a) Sr(a). ________________________________, Carteira de Identidade RG nº ______________, CPF nº 

_____________________, para representá-la em todos os atos do pregão acima referido, conferindo-lhe totais 

poderes para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, 

  

Local e data:_______________, ____ de ____________ de 2020. 

  

  

  

  

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

  

  

Observação:  

Este documento deverá ser entregue no ato do credenciamento 
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ANEXO  VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

  

(Razão Social do licitante)____________, inscrita no CNPJ sob o n° 

________________________, sediada na _______(endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que 

cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido pela legislação 

 

Local e data: ______________,  ____ de ____________ de  2020. 

  

  

   

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

 

   

Observação:  

Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento 
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ANEXO  VII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

  Declaramos para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020, instaurado por 

esse órgão, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas e que não sofremos qualquer tipo de penalidade licitatória ou contratual de 

nenhum órgão público da Administração Pública brasileira, seja em nível Federal, Estadual ou 

Municipal. 

 

 Local e data: _______________,  ____ de ____________ de  2020. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020, instaurado por 

esse órgão, que entre a data de abertura do envelope contendo a documentação de habilitação e o 

prazo final de vigência do contrato administrativo porventura firmado, caso esta empresa seja 

considerada vencedora, manteremos todas as condições de habilitação exigidas no edital acima 

referido, exceto em casos de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, sem a presença, portanto, 

de qualquer dolo ou culpa. 

 

Local e data: _______________,  ____ de ____________ de  2020. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

 SAMAE JAPURÁ/PR 

 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 
 
 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ............................. , por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a). ..................................................., portador(a) da carteira de identidade 

nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o PREGÃO Nº 

06/2020 do SAMAE DE JAPURÁ/PR, que não mantém em seu quadro societário ou empresa 

conjugês, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de 

servidores, que sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de 

membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Samae 

de Japurá/PR. 

 

 

Local e data  ,  de  de 2020. 

 
 

 
(Nome e assinatura do Declarante, inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO  X 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 

SAMAE JAPURÁ/PR 

 

MINUTA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XX/2020 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2020 

 

 Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 

DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE), inscrito no CNPJ nº 80.909.658/0001-50, localizado na Rua São Januário, nº 

124, Jardim Modelo, no município de Japurá/PR, neste ato representado pelo Sr. EMERSON VIDOTTO 

MENOTTI, inscrito no CPF nº 699.723.389-91 e RG nº 4.920.756-5-SSP/PR, nos termos da Lei Federal nº 

10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas legais aplicáveis, bem como, conforme a classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020, PARA REGISTRO DE PREÇOS, tendo 

como vencedor a empresa ........, Pessoa Jurídica, com sede administrativa à (.....), inscrita no CNPJ sob o nº 

(.....), neste ato representada pelo(a) Sr(a). (.....), inscrito(a) no CPF sob o nº (.....), portador(a) da cédula de 

identidade RG nº (.....)-SSP/XX, residente e domiciliado(a) na (.....), CEP (.....), no Município de (.....), RESOLVE 

registrar os preços para aquisição do objeto do pregão citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes 

termos. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE LIMPEZA E 

HIGIENIZAÇÃO PARA O SAMAE DE JAPURÁ/PR, através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 

RELAÇÃO DOS ITENS: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSO ORÇAMENTÁRIOS 

2.1- As despesas decorrentes da aquisição serão reconhecidas contabilmente com dotação(ões) 

orçamentária(s) a ser(em) indicada(s) na AF – Autorização de Fornecimento, na ocasião da solicitação de 

entrega da mercadoria. 

2.2 - O ORGÃO CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba 

prevista. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS 

3.1 - O preço do produto a ser adquirido, é o constante da presente Ata, ofertado pela empresa vencedora do 

certame que lhe deu origem. 

3.2 - O órgão contratante monitorará o preço do produto, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os 

preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 

que eleve os custos dos produtos registrados. 

3.3 - O órgão contratante convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de 

mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 

3.4 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 

liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento fundamentado e apresentação de 

comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, despesas de 
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pessoal, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior 

ao preço registrado.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência será de XX (XXXXXX) meses, a partir da sua 

assinatura, podendo ser prorrogada no que couber no Art. 4º, § 1º e 2º do Decreto nº 7.892/2013. 

4.2 - Durante o prazo de validade deste Registro de Preço, o SAMAE de JAPURÁ/PR, não será obrigado a 

utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR 

5.1 - Cumprir o objeto da Ata de Registro de Preços, entregando os produtos especificados no Anexo 01, da 

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 e adjudicados no Pregão dentro do prazo determinado pelo 

ÓRGÃO CONTRATANTE, de acordo com o preço registrado. 

5.2 - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos 

os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

5.3 - Assumir, com responsabilidade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da 

contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.  

5.4 - Responder perante o ÓRGÃO CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes 

na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativos à execução do objeto. 

5.5 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de 

custos e que redundem em aumento de despesas para o ÓRGÃO CONTRATANTE. 

5.6 - Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 

de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar 

por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 

relacionadas com o cumprimento da contratação. 

5.7- Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação do 

fornecedor/prestador com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação sem autorização expressa do Contratante. 

5.8 - Manter-se, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

5.9 - Responsabilizar-se pelos ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais que se 

fizerem necessários para a boa execução do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS OU ENTIDADES 

PARTICIPANTES 

6.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com fornecedor, efetuando os pagamentos de 

acordo com o estipulado nesta Ata. 

6.2 - Fornecer e colocar à disposição do fornecedor, efetuando os pagamentos que se fizerem necessários.  

6.3 - Notificar, formal e tempestivamente, o fornecedor sobre as irregularidades observadas. 

6.4 - Notificar o fornecedor, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de 

sua responsabilidade.  

6.5 - Acompanhar a entrega do objeto, efetuada pelo fornecedor, podendo intervir para fins de ajustes ou 

suspensão de fornecimento. 

6.6 - O Órgão gerenciador será responsável pela prática de todos os atos de controle da Administração do SRP. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO PRODUTO 

7.1 – O objeto do Registro de Preços deverá ser entregue de forma fracionada, por ocasião da solicitação 

que se fará através da emissão de Requisição de Compra pela Unidade Compras/Licitação. 
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7.2 – A empresa fornecedora deverá entregar o(s) produto(s) em até XX (XXXX) dias, após recebimento 

da Requisição de Compra. 

7.3 – Os produtos, no ato da entrega deverão estar acompanhados da Nota Fiscal descritiva, constando nº da 
Requisição de Compra, dados da conta bancária para depósito do pagamento, bem como da CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e 
CRF do FGTS. 
7.4 – O faturamento deverá ser emitido para SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, 

CNPJ 80.909.658/0001-50,  endereço: Rua São Januário, 124, Jardim Modelo, Japurá-PR, CEP 87225-000. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mediante 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante acompanhadas 

obrigatoriamente da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À 

DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e CRF do FGTS. 

8.1.1 – A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data da entrega da Nota Fiscal, 

obedecidas as exigências ali expressas. 

8.2 - Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, juntamente 

com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação em vigor. 

8.3 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o SAMAE de JAPURÁ, Estado do Paraná. 

8.4 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93) 

provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido poderá ser acrescido de atualização 

financeira, quando demandado a CONTRATANTE, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até 

a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, ou 6,00% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas (segundo artigo 36 § 4° da 

IN 02 de 2008): 

I = (TX / 100) / 365 

EM =I x N x VP 

Onde: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - O ÓRGÃO CONTRATANTE, através do setor competente, fiscalizará o fornecimento e verificará o 

cumprimento das condições solicitadas, no todo ou em parte, visando a averiguação do atendimento as normas 

editalícias e deste instrumento. 

9.2- O ato da fiscalização não desobriga o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita execução deste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO PREÇO REGISTRADO 

10.1 - O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto 

7.892/2013. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. – O fornecedor/prestador sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 

instrumento ou em outros que o complementem, às seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 

a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o 

valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 

b) até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo 

de entrega. 

11.2 – O fornecedor/prestador que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 

acordo decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do acordo, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 

reparação dos danos causados à Administração pelo infrator: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

11.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

12.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 

seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 

oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que 

constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro 

do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda 

que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

13.1 - A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará a cargo da 

Administração no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório – Pregão Registro de Preços nº 06/2020 e 

seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pelo fornecedor da Ata, constando o preço de 

fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos teores as partes declaram ter 

conhecimento e aceitam, independentemente de estarem anexos. 

14.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a esta Ata, 

definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a execução adequada do instrumento ora celebrado. 

14.3 - Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições estabelecidas na legislação vigente.  

14.4 - Nenhuma indenização será devida ao fornecedor/prestador pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de aquisições dela decorrente. 
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14.5 - Fica eleito o Foro da comarca de Cianorte-PR, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 

da presente Ata.  

 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, de 

tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.  

 

 

Japurá/PR, (..........) de (..........) de 2020. 

 

 

EMERSON VIDOTTO MENOTTI 

Coordenador Geral 

 

 

CONTRATADA(O) 

 

 

TESTEMUNHAS  

                      ___________________                  ___________________ 

                      CPF                                                    CPF    


