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RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (  ) 

 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________

 

OBS:_________________________________________________________________

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO.

 

_____________________________________, _____ DE _

 

_______________________________

Assinatura 

 

SENHOR LICITANTE, 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E A SUA 

EMPRESA, SOLICITO QUE V. Sª. PREE

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A DIVISÃO DE LICITAÇÕES, DE QUALQUER 

COMUNICAÇÃO EVENTUL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, 

RETIFICAÇÕES OU ADENDOS).

DIVISÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRA NSITO E TRANSPORTE.
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RECIBO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 006/2020 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (  ) ___________________________

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________

OBS:_________________________________________________________________

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2020.

_______________________________ 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E A SUA 

EMPRESA, SOLICITO QUE V. Sª. PREENCHA O RECIBO DO EDITAL E ENVIE 

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com. 

NTO DO RECIBO EXIME A DIVISÃO DE LICITAÇÕES, DE QUALQUER 

COMUNICAÇÃO EVENTUL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, 

RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRA NSITO E TRANSPORTE.
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RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________ 

___________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________ 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________ 

OBS:__________________________________________________________________________ 

_______________________ DE 2020. 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E A SUA 

NCHA O RECIBO DO EDITAL E ENVIE  PARA O EMAIL: 

NTO DO RECIBO EXIME A DIVISÃO DE LICITAÇÕES, DE QUALQUER 

COMUNICAÇÃO EVENTUL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRA NSITO E TRANSPORTE. 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Colares com esquina Balduíno Taques

Protocolo 500108/2020 e SEI 26.083/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO  N° 0 06

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 

750 – 1º Andar, Centro, Ponta Grossa 

Municipal n° 16.715,de 10/12/2019

local abaixo indicados fará realizar licitação

critério de julgamento  Menor Preço

2002, do Decreto n] 10.024, de 20 de setembro de 2019,

Decreto 2.155/2008, Decreto 8490/2014, 

Complementar nº123/2006 e suas alterações em especial a lei Complemen

alterações posteriores, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

 

� EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUE NO PORTE (EPP) e 

MICRO EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º

DA LEI COMPLEMENTAR 123/20016 E LEI COMPLEMENTAR 14 7/2014.

� LICITAÇÃO PARA LOCAL OU REGIAO, CONFORME

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  MENOR 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Abertura e julgamento das propostas: das 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL : Portal: Bolsa de Licitações do Brasil 

PREGOEIRA: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz

E-MAIL: san dra.rakovicz_amtt@hotmail.com

TELEFONE/FAX: (0XX42) 3220 -

 

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Divisão  de Licitações desta Autarquia Municipal de 

Transito e Transporte, das 9h00 às 18h00, nos dias úteis, e no 

transparência e no site da AMTT.

Site Prefeitura:  http;//www.pontagrosa.pr.gov.br

Site da AMTT: AMTT: https://amtt.pontagrossa. Pr.gov.br/institucional/transparência/licitacoes

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedi mento para a 

marcada, a sessão será transferida conforme program ação e agenda da Divisão de Licitações, 

inclusive na contagem dos prazos estabelecidos nest e Edital e seus anexos.
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06/2020 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, com sede a Rua Doutor C

Ponta Grossa – PR, por intermédio da Pregoeira designada através de Decreto 

16.715,de 10/12/2019, torna público para conhecimento dos interessados que na data e 

local abaixo indicados fará realizar licitação, na modalidade  PREGÃO, na  forma

Menor Preço  Por Item, nos termos  da Lei nº 10.520, de 17 de junho de 

do Decreto n] 10.024, de 20 de setembro de 2019,   Leis Municipais nºs 8.056/2005 e 8.393/2005

, Decreto 8490/2014, Decreto 140/2003 e suas alterações posteriores, Lei 

Complementar nº123/2006 e suas alterações em especial a lei Complementar nº 147/2014 com as 

alterações posteriores, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUE NO PORTE (EPP) e 

MICRO EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º 

DA LEI COMPLEMENTAR 123/20016 E LEI COMPLEMENTAR 14 7/2014. 

LICITAÇÃO PARA LOCAL OU REGIAO, CONFORME  LEI MUNICIPAL Nº 12.222/2015

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  MENOR PREÇO – GLOBAL DO LOTE 

DAS PROPOSTAS : até 13:00 horas do dia 24/06/2020 

Abertura e julgamento das propostas: das 13:01 às 14:00 horas do dia 24/06/

DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00  do dia  24/06/2020 

horário de Brasília (DF).  

Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br   

PREGOEIRA: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz  

dra.rakovicz_amtt@hotmail.com  

-1035 ramal 2035  

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Divisão  de Licitações desta Autarquia Municipal de 

Transito e Transporte, das 9h00 às 18h00, nos dias úteis, e no site da prefeitura 

transparência e no site da AMTT.  

www.pontagrosa.pr.gov.br/licitações – órgão: AMTT 

AMTT: https://amtt.pontagrossa. Pr.gov.br/institucional/transparência/licitacoes

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedi mento para a realização do Pregão na data 

marcada, a sessão será transferida conforme program ação e agenda da Divisão de Licitações, 

inclusive na contagem dos prazos estabelecidos nest e Edital e seus anexos.
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, com sede a Rua Doutor Colares, 

PR, por intermédio da Pregoeira designada através de Decreto 

mento dos interessados que na data e 

, na  forma   ELETRÔNICA, com 

nos termos  da Lei nº 10.520, de 17 de junho de 

Leis Municipais nºs 8.056/2005 e 8.393/2005, 

Decreto 140/2003 e suas alterações posteriores, Lei 

tar nº 147/2014 com as 

alterações posteriores, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUE NO PORTE (EPP) e 

E ARTIGO 18º AMBOS 

LEI MUNICIPAL Nº 12.222/2015  

24/06//2020 

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Divisão  de Licitações desta Autarquia Municipal de 

da prefeitura  no portal da 

AMTT: https://amtt.pontagrossa. Pr.gov.br/institucional/transparência/licitacoes 

realização do Pregão na data 

marcada, a sessão será transferida conforme program ação e agenda da Divisão de Licitações, 

inclusive na contagem dos prazos estabelecidos nest e Edital e seus anexos.  
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Protocolo 500108/2020 e SEI 26.083/2020 

Compõem este Edital os Anexos:

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCI

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO 03 - HABILITAÇÃO 

ANEXO 04 – TERMO DE ADESÃO À BLL

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE 

FATURAMENTO 

ANEXO 07 -   DECLARAÇÃO DE 

ANEXO 08 - MINUTA CONTRATO

 

1. DO OBJETO:  

1.1. A presente licitação tem como objeto

DE EMPRESA ESPECIALIZADA

COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO

neste Edital com as características descritas,

1.2. A licitação será realizada em um único lote.

1.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

 

2. DO VALOR:  

O valor máximo estimado para esta licitação 

e vinte e três reais e cinquenta centavos)

2.1. DA DOTAÇÃO:  

23.001.04.122.0010.2216 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da AMTT

33.90.39 – Outros serviços de terceiros 

23.002.15.451.0194.2217 – Manutenção das Atividades do Depto de engenharia de tráfego 

33.90.39 – Outros serviços de terceiros 

23004.15.451.0088.2219 – Manutenção das Atividades Depto. d

33.90.39 – Outros serviços de terceiros 

23.004.26.782.0147.2220 – Manutenção Terminal Rodoviário de Ponta Grossa Ver. Oldemar Andrade

33.90.39 – Outros serviços de terceiros 

23.005.15.451.0194.2221 – Manutenção

33.90.39 – Outros serviços de terceiros 

23.006.04.122.0010.2222 – Manutenção das Atividades Depto. Estacionamento Regulamenta

Azul 33.90.39 – Outros serviços de terceiros 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  
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Compõem este Edital os Anexos:  

TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

TERMO DE ADESÃO À BLL 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO  

MINUTA CONTRATO 

A presente licitação tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA  EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSORA PLOTTER A1, 

COM SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital com as características descritas, constantes em Anexo I, Termo de Referência

A licitação será realizada em um único lote. 

Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

para esta licitação é de R$ 74.423,52 (setenta e quatro mil 

e vinte e três reais e cinquenta centavos)  

Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da AMTT

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Red: 14     Sub 12 00   Fonte 36

Manutenção das Atividades do Depto de engenharia de tráfego 

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Red: 36     Sub 12 00   Fonte 36

Manutenção das Atividades Depto. de Transporte 

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Red: 72     Sub: 12

Manutenção Terminal Rodoviário de Ponta Grossa Ver. Oldemar Andrade

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Red: 102     Sub 12 00

Manutenção Atividades do Sistema VIário 

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Red: 125     Sub 12 00   Fonte 509

Manutenção das Atividades Depto. Estacionamento Regulamenta

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Red: 152  Sub 12 00   Fonte 510
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ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E 

escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO 

EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSORA PLOTTER A1, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

Anexo I, Termo de Referência .  

quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram. 

74.423,52 (setenta e quatro mil quatrocentos 

Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da AMTT 

Red: 14     Sub 12 00   Fonte 36 

Manutenção das Atividades do Depto de engenharia de tráfego – DET 

Red: 36     Sub 12 00   Fonte 36 

12 00    Fonte 36 

Manutenção Terminal Rodoviário de Ponta Grossa Ver. Oldemar Andrade 

Red: 102     Sub 12 00   Fonte 21 

Red: 125     Sub 12 00   Fonte 509 

Manutenção das Atividades Depto. Estacionamento Regulamentado – Zona 

Red: 152  Sub 12 00   Fonte 510 
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3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO P REGÃO:

3.1  O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura d

proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

4.1.   Poderá participar da presente licitação

estabelecidas no País e legalmente constituída que possua 

no seu registro comercial, contrato social ou estatuto)

licitação,  e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas

credenciamento definidos  neste Edital e seus Anexos.

4.2.   Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

4.3.   As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos 

benefícios concedidos pela LC n 123/06 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico a sua 

condição de ME ou EPP, sem, entretanto identificar

4.4. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 

Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI) no processo 

licitatório, porém será considerada como desistência da empresa para o e

prerrogativas  

 

É vedada a participação:   

4.5.   Empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

4.6.   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 

cumprindo período de suspensão

4.7.   Os participantes deverão

condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do 

4.8.   Servidor público ou empresa cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro 

técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou 

Indireta. 

4.9. O licitante deverá estar credenciado, de forma 

Bolsa de Licitações e Leilões

recebimento das propostas. 
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DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO P REGÃO:

fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura d

proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

da presente licitação qualquer empresas ou sociedades, regu

estabelecidas no País e legalmente constituída que possua objetivo social ou ramo de atividade (indicado 

no seu registro comercial, contrato social ou estatuto) pertinente e compatível com o objeto desta 

todas as exigências, especificações e normas, e que preencha as condições de 

neste Edital e seus Anexos. 

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos 

benefícios concedidos pela LC n 123/06 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico a sua 

condição de ME ou EPP, sem, entretanto identificar-se, sob pena de desclassificação.

A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 

Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI) no processo 

porém será considerada como desistência da empresa para o e

mpresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 

cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 

Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, das 

condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do 

Servidor público ou empresa cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro 

técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou 

O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 

Bolsa de Licitações e Leilões , até no mínimo uma hora antes  do horário fixado no edital para o 
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DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO P REGÃO:  

fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 

quer empresas ou sociedades, regularmente 

objetivo social ou ramo de atividade (indicado 

pertinente e compatível com o objeto desta 

, e que preencha as condições de 

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos 

benefícios concedidos pela LC n 123/06 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico a sua 

ssificação. 

A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 

Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI) no processo 

porém será considerada como desistência da empresa para o e xercício das referidas 

Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 

ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, das 

condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato. 

Servidor público ou empresa cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro 

técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal Direta ou 

direta ou através de empresas associadas à 

do horário fixado no edital para o 
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5. O cadastramento do licitante deverá ser requerido d os seguintes documentos:

5.1. Instrumento particular de mandato

operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 

com forme modelo fornecido pela 

5.2. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e  de atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela 

04) e, 

5.3. Especificações do produto/serviço objeto da licitação em conformidade co

preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da pregoeira, inserção de 

catálogos do fabricante. 

NOTA: “ A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO DEVE SER IDEN TIFICADA

5.450/05, art. 24, parágrafo 5º.  

5.4. O custo de operacionalização e uso do sistema ficar á a cargo do 

certame, que pagará a B olsa de 

equivalente ao percentual estabelecido pela mesma s obre o valor contratual aju

taxa pela utilização dos recur

regulamento operacional da BLL 

5.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação de declaração

de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 

informar em campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação 

direito de prioridade do desempate. 

 

6. PROCEDIMENTO 

O fornecedor deverá observar as datas e os horários  limites previstos para a abertura da 

proposta, atentando também para a data e horário pa ra início da disputa.

 

6.1. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços; 
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O cadastramento do licitante deverá ser requerido d os seguintes documentos:

particular de mandato  outorgando à corretora associada, por meio de seu 

operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 

com forme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04). 

de seu pleno conhecimento, de aceitação e  de atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações

Especificações do produto/serviço objeto da licitação em conformidade co

preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da pregoeira, inserção de 

A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO DEVE SER IDEN TIFICADA

 

O custo de operacionalização e uso do sistema ficar á a cargo do 

olsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônic o, o 

equivalente ao percentual estabelecido pela mesma s obre o valor contratual aju

utilização dos recur sos de tecnologia da informação, em conformidade co m o 

regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.  

A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação de declaração

de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 

informar em campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação 

direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

O fornecedor deverá observar as datas e os horários  limites previstos para a abertura da 

proposta, atentando também para a data e horário pa ra início da disputa.  

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
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O cadastramento do licitante deverá ser requerido d os seguintes documentos:  

outorgando à corretora associada, por meio de seu 

operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 

de seu pleno conhecimento, de aceitação e  de atendimento às exigências de 

Bolsa de Licitações  do Brasil (ANEXO 

Especificações do produto/serviço objeto da licitação em conformidade com o edital, constando 

preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da pregoeira, inserção de 

A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO DEVE SER IDEN TIFICADA” -  Decreto 

O custo de operacionalização e uso do sistema ficar á a cargo do Licitante vencedor do 

icitações do Brasil, provedora do sistema eletrônic o, o 

equivalente ao percentual estabelecido pela mesma s obre o valor contratual aju stado, a título de 

sos de tecnologia da informação, em conformidade co m o 

 

A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação de declaração para fins 

de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 

informar em campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer o 

O fornecedor deverá observar as datas e os horários  limites previstos para a abertura da 

O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
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d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

g) verificar a habilitação do propone

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

previstas na legislação. 

m) Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pre goeira e os licitantes  será 

exclusivamente  mediante troca de mensagens, em cam po própri

 

NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO TELEFÔNICO DURANTE A SESSÃO.

 

7. DO CREDENCIAMENTO

LEILÕES:  

7.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão 

de mandato, operador devidamente credenciado

do Brasil, atribuindo poderes para formular 

operações no site: www.bll.org.br

7.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências 

de habilitação previstas no Edital.

7.3. O acesso do operador ao pregão

de empresas associadas à BLL 

encaminhamento de proposta de preço e lances

dará mediante prévia definição de senha privativa.
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analisar a aceitabilidade das propostas; 

desclassificar propostas indicando os motivos; 

conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

esso administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pre goeira e os licitantes  será 

exclusivamente  mediante troca de mensagens, em cam po própri o do sistema eletrônico.

NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO TELEFÔNICO DURANTE A SESSÃO.  

DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA B OLSA DE 

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 

devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações 

do Brasil, atribuindo poderes para formular  lances de preços e praticar todos os demais atos e 

.br. 

participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências 

de habilitação previstas no Edital. 

O acesso do operador ao pregão eletrônico se dará por meio de  participação direta ou através 

BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual dever

encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços em nome do licitante, somente se 

dará mediante prévia definição de senha privativa. 
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conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

esso administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pre goeira e os licitantes  será 

o do sistema eletrônico.  

OLSA DE LICITAÇÕES E 

nomear através do instrumento 

em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações 

lances de preços e praticar todos os demais atos e 

participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências 

eletrônico se dará por meio de  participação direta ou através 

Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá, para efeito de 

sucessivos de preços em nome do licitante, somente se 
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7.4. A chave de identificação e a senha dos

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 

Licitações do Brasil. 

7.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu us

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 

Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

7.6. O credenciamento do fornecedor e de

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico.

7.7. Qualquer dúvida em reação ao acesso no sistema op

uma empresa associada ou pelos telefones:

Bolsa de Licitações e Leilões, pelo site: 

 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor unitário  

b) Marca (caso exista)

c) Modelo (caso exista)

d)  Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam diret

dos serviços. 

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 

apresentação.  
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A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu us

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo BLL -

a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

Qualquer dúvida em reação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida 

pelos telefones: Curitiba (41) 3042-9909 e 3091-9654

Bolsa de Licitações e Leilões, pelo site: contato@bll.org.br 

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

(caso exista); 

Modelo (caso exista) 

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, (o modelo, prazo de validade ou de garantia, 

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso); 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

ssão ou qualquer outro pretexto. 

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, 
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operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa de 

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

- Bolsa de Licitações do 

a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

eracional poderá ser esclarecida através de 

9654       ou através da 

enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

o modelo, prazo de validade ou de garantia, 

caso);  

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

a ou indiretamente na execução 

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

 a contar da data de sua 
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9. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO

LANCES  

DISPUTA NO SISTEMA ABERTO

9.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o 

caput do art. 31, do Decreto 10.024/2019,

sucessivos, com prorrogações. 

9.2. A Pregoeira verificará as propostas 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de referência.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sen

levado a efeito na fase de aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente  estas 

participarão da fase de lances. 

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira 

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valo

9.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o 

sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.8. Somente serão aceitos lances cujos valores estejam com uma margem de lance com valor de no 

mínimo R$ 1,00 (um real) inferiores entre o último lance registrado anteriormente no sist

9.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

9.3. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma 

eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a 

aceitabilidade das propostas. 

9.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor
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DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO  DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS 

DISPUTA NO SISTEMA ABERTO  

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto

do Decreto 10.024/2019, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de referência. 

icada a proposta que identifique o licitante. 

sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sen

levado a efeito na fase de aceitação. 

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente  estas 

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira 

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do serviço.  

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

Somente serão aceitos lances cujos valores estejam com uma margem de lance com valor de no 

mínimo R$ 1,00 (um real) inferiores entre o último lance registrado anteriormente no sist

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma 

ão das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a 

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor 
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DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS 

modo de disputa “aberto ” inciso I do 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis ou 

sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente  estas 

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

horário fixado para abertura da 

Somente serão aceitos lances cujos valores estejam com uma margem de lance com valor de no 

mínimo R$ 1,00 (um real) inferiores entre o último lance registrado anteriormente no sistema. 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma 

ão das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a 

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

ofertado o participante será imediatamente 
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9.5. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do 

período de duração da sessão pública.

9.6. A prorrogação automática da e

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários.

9.7. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos 

encerrar-se-á automaticamente. 

9.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante 

justificativa. 

� Lote é enviado para disputa;

� Lote ficará em disputa durante 10 minutos;

� Ao final dos 10 minutos, inicia

9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores/ ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 

1,00  (um real). Conforme artigo 31, parágrafo ú

9.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

9.11. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema.

9.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

registrado em primeiro lugar. 

9.13. Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.

9.14. Durante o transcurso da sessão públic

valor do menor lance registrado. O sistema 

9.15. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na 

Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados. 

9.16. Quando a desconexão persistir por tempo super

Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
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A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do 

período de duração da sessão pública. 

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

 

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante 

Lote é enviado para disputa; 

Lote ficará em disputa durante 10 minutos; 

Ao final dos 10 minutos, inicia-se prorrogação automática de 2 em 2 minutos.

O intervalo mínimo de diferença de valores/ ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 

1,00  (um real). Conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

camente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.

Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na 

a Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma 

Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
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A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do 

tapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

itens anteriores, a sessão pública 

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante 

utos. 

O intervalo mínimo de diferença de valores/ ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 

nico do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

a os participantes serão informados, em tempo real, do 

o autor dos lances aos demais participantes. 

No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na 

a Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

ior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma 

Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
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representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica(e

reabertura da sessão. 

9.17.  O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação do 

lance de menor valor. 

9.18. No caso de desconexão com a Pregoeira,

Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, 

retornando à Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

9.18.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira

minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após

horas da  comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes

divulgação com data e hora da reabertura da sessão.

9.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

9.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o va

9.21. Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 

apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate, 

será assegurado como critério de desempate, preferên

empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar nº 123/06.

9.21.1. Entende-se por empate nos termos da LC 123/06, aquelas situações em que as propostas ou 

lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (ci

lance melhor classificado durante a etapa de lances.

9.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes micr

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

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

9.24. A ordem de apresentação pelos li

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
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representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica(e-mail) divulgando data e hora da 

O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação do 

No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na forma 

Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, 

retornando à Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez 

será suspensa e terá reinício somente após decorridas 24 (vinte e quatro) 

do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

data e hora da reabertura da sessão. 

O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e 

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 

apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate, 

será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar nº 123/06. 

se por empate nos termos da LC 123/06, aquelas situações em que as propostas ou 

lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou 

lance melhor classificado durante a etapa de lances. 

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

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

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

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

A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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mail) divulgando data e hora da 

O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação do 

no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na forma 

Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, 

retornando à Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

persistir por tempo superior a dez 

decorridas 24 (vinte e quatro) 

, no sítio eletrônico utilizado para 

O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e 

lor de sua proposta. 

Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 

apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate, 

cia de contratação para as microempresas e 

se por empate nos termos da LC 123/06, aquelas situações em que as propostas ou 

nco por cento) superiores à proposta ou 

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

oempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

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

citantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Colares com esquina Balduíno Taques

Protocolo 500108/2020 e SEI 26.083/2020 

10. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferen

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

10.1.2. A pregoeira solicitará ao licitante 

proposta adequada ao último 

documentos exigidos em edital. 

10.2.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

 

11. DA  ACEITABILIDADE DA 

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo únic

do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

11.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 

inexequível. 

I.Considera-se inexequível a proposta

valor zero, incompatíveis com os

encargos, ainda que o ato convocató

quando se referirem a materiais

renuncie a parcela ou à totalidade

11.3. Qualquer interessado poderá requerer qu

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

11.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

11.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no pra

proposta. 
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NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA  

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, dos 

 

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA    VENCEDORA 

de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo únic

do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,

os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos

convocatório da licitação não tenha estabelecido 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,

totalidade da remuneração.  

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

tas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não aceitação da 
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Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

tes das previstas neste Edital. 

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

no prazo de 02 (duas) horas, envie a 

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, dos 

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

simbólicos, irrisórios ou de 

acrescidos dos respectivos 

 limites mínimos, exceto 

licitante, para os quais ele 

e se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

tas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

sob pena de não aceitação da 
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11.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira,

do licitante, formulada antes de findo o 

11.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira

as características do material ofertado, t

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por o

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta

11.6. Será por meio de mensagem no sistema, 

a avaliação das mesmas, com também os 

11.7. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entreg

pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 

proposta do licitante será recusada.

11.8. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo 

analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir

verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

especificações constantes no Termo de Referência.

11.9. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe 

análise, não gerando direito a ressarcimento.

11.10. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras 

recolhidas pelos licitantes no prazo de 

Administração, sem direito a ressarcimento.

11.11. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao 

seu perfeito manuseio. 

11.12. As amostras aprovadas não serão devolvidas,

entrega. 

11.13. Havendo necessidade, a Pregoeira

horário para a sua continuidade. 

11.14. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.15. Também nas hipóteses em que a Pregoeira

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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ecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira, por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira

os passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam

as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 

or meio de mensagem no sistema, que será divulgado o local de envio das amost

a avaliação das mesmas, com também os resultados das avaliações. 

não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 

, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 

proposta do licitante será recusada. 

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a

analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir

verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

ecificações constantes no Termo de Referência. 

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe do departamento requisitante

a ressarcimento. 

Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras não aprovadas

recolhidas pelos licitantes no prazo de 30(trinta) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 

Administração, sem direito a ressarcimento. 

tantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao 

As amostras aprovadas não serão devolvidas,  ou como  constar em edital que fará parte da 

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “

 

poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

ses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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por solicitação escrita e justificada 

prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira. 

, destacam-se os que contenham 

ais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

utro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu 

de envio das amostras para 

a, sem justificativa aceita 

, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 

ão for(em) aceita(s), a Pregoeira 

analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 

verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

do departamento requisitante responsável pela 

não aprovadas deverão ser 

) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 

tantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao 

constar em edital que fará parte da 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
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11.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

11.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes da Pregoeira

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira

licitante, observado o disposto neste Edital.

 

12. DA HABILITAÇÃO   

12.3. Para  as licitantes que se habilitarem  deveram encaminhar por e

em edital, a proposta adequada no prazo de 02 (duas) horas apó s o encerramento da sessão para 

o e-mail da pregoeira: sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com

sistema eletrônico. 

12.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados,

los, em formato digital, via e-mail,

12.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

12.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos

12.8. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no 

anexo 03, para fins de habilitação:

12.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

12.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
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A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

vos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sta não for aceita, e antes da Pregoeira passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

uanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do 

o disposto neste Edital.  

se habilitarem  deveram encaminhar por e-mail os documentos exigidos 

a proposta adequada no prazo de 02 (duas) horas apó s o encerramento da sessão para 

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com ., conforme solicitação da mesma no 

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

ecessidade de envio de documentos de habilitação complementares

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá

mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no 

anexo 03, para fins de habilitação: 

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
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A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

vos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

verificará a habilitação do 

mail os documentos exigidos 

a proposta adequada no prazo de 02 (duas) horas apó s o encerramento da sessão para 

., conforme solicitação da mesma no 

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

, seguindo-se a disciplina antes 

ecessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

o licitante será convocado a encaminhá-

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.  

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

somente em nome da matriz. 

Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no 

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
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12.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

12.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de cla

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

12.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exi

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá

12.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo

proposta subsequente. 

12.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

13. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.3. Os documentos relativos à habilitação solicitados no anexo 3, deste edital deverão ser enviados  

em até 02 (duas) horas via email com a Proposta adequada.

13.2. Os documentos originais, ou cópias autenticadas da empresa vencedora deverão ser 

encaminhados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, 

juntamente com a proposta de preços

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Balduí no Taques,  445 

Ponta Grossa – PR 

Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa 

CEP: 84010-050 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
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proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

ão fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exi

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

23, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

os relativos à habilitação solicitados no anexo 3, deste edital deverão ser enviados  

em até 02 (duas) horas via email com a Proposta adequada. 

Os documentos originais, ou cópias autenticadas da empresa vencedora deverão ser 

imo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, 

juntamente com a proposta de preços  para: 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  

no Taques,  445 - Centro 

Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 
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proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

ão fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

ssificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade com alguma restrição na documentação fiscal e 

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

stabelecido neste Edital. 

Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

os relativos à habilitação solicitados no anexo 3, deste edital deverão ser enviados  

Os documentos originais, ou cópias autenticadas da empresa vencedora deverão ser 

imo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, 
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13.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

13.1.1. A proposta deve ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via, sem emend

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

seu representante legal. 

13.1.2. Deve conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

13.1.3. Conter todas as especificações do objeto, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência. 

13.4. A validade da proposta será de 

pública do Pregão. 

13.5. Os preços devem ser expres

algarismo e por extenso ( art 5º da Lei nº 8.666/93), e 

13.5.1. Havendo divergência entre os preços unitários e o preço global prevalecerão os primeiros

caso de divergência entre valores num

últimos. 

13.6. A oferta deve ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um re

sob pena de desclassificação. 

13.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

13.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação.

 

OBS: CASO O PRODUTO  SEJA MARCA DO FORNECEDOR, NO LUGAR DA MARCA E MODELO 

DEVERÁ SER “ FABRICAÇÃO PRÓPRIA

 

14.   DOS RECURSOS 

14.1.  Ao final da sessão na fase de habilitação, a pregoeira verificara a conformidade dos documentos e 

proposta adequada, e estando  tudo conforme edital, será comunicada através de

da BLL,  sendo que será adiantada a fase do processo.

14.2.  Após envio de mensagem da habilitação do(s) fornecedor(es) vencedores

desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazê

manifestando sua intenção no sistema e

14.3.   A falta de manifestação motivada importará a preclusão do direito de recurso.

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
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O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

A proposta deve ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via, sem emend

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

Deve conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

odas as especificações do objeto, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário e  valor global em 

so ( art 5º da Lei nº 8.666/93), e no máximo com duas casas decimais.

Havendo divergência entre os preços unitários e o preço global prevalecerão os primeiros

caso de divergência entre valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

A oferta deve ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um re

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

CASO O PRODUTO  SEJA MARCA DO FORNECEDOR, NO LUGAR DA MARCA E MODELO 

FABRICAÇÃO PRÓPRIA ”.  

na fase de habilitação, a pregoeira verificara a conformidade dos documentos e 

e estando  tudo conforme edital, será comunicada através de

que será adiantada a fase do processo. 

Após envio de mensagem da habilitação do(s) fornecedor(es) vencedores

desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazê-lo, através do seu representante, 

no sistema e, da síntese das suas razões. 

A falta de manifestação motivada importará a preclusão do direito de recurso.
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O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

A proposta deve ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

Deve conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

odas as especificações do objeto, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

contados a partir da data da sessão 

valor unitário e  valor global em 

no máximo com duas casas decimais.  

Havendo divergência entre os preços unitários e o preço global prevalecerão os primeiros, no 

éricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

A oferta deve ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

CASO O PRODUTO  SEJA MARCA DO FORNECEDOR, NO LUGAR DA MARCA E MODELO 

na fase de habilitação, a pregoeira verificara a conformidade dos documentos e 

e estando  tudo conforme edital, será comunicada através de mensagem no sistema 

Após envio de mensagem da habilitação do(s) fornecedor(es) vencedores, o proponente que 

lo, através do seu representante, 

A falta de manifestação motivada importará a preclusão do direito de recurso. 
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14.4.   Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

14.5.   Os recursos contra decisões da Pregoeira 

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

aproveitamento. 

14.7.   Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão 

recurso, o pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o 

recorrente achar pertinente para a comprovação das suas alegações.

14.8.   Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima 

elencados, não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente 

tiver formalizado sua intenção de recorrer na 

12.9.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

14.10.   Na contagem dos prazos estabelecidos neste edita

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado.

14.11.   A Decisão Final  das impugnações e  recursos serão publicado

Ponta Grossa. 

 

15.   ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:

15.1.   Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

pelo proponente. 

15.2.  Até  03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer 

interessado poderá impugnar o edital ou 

convocatório. 

15.3.  A Pregoeira emitirá sua de

encaminhamentos necessários.

15.1. ESCLARECIMENTOS 

15.1.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por 

qualquer pessoa e deverão ser enviados a Pregoeira, por e

úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,

para::sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com

15.1.2. A Pregoeira responderá aos pedidos de 

contado da data de recebimento do pedido.

15.2. IMPUGNAÇÕES 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
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Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

s recursos contra decisões da Pregoeira não  terão efeito suspensivo. 

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

Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, mas razões do 

recurso, o pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o 

recorrente achar pertinente para a comprovação das suas alegações. 

Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima 

elencados, não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente 

tiver formalizado sua intenção de recorrer na sessão  marcada para tanto, no sistema eletrônico da BLL.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluirá o dia do início e incluir

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado.

A Decisão Final  das impugnações e  recursos serão publicados no Diário Oficial do Municípi

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:  

Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer 

interessado poderá impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato 

A Pregoeira emitirá sua de cisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proced endo aos 

encaminhamentos necessários.  

Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por 

qualquer pessoa e deverão ser enviados a Pregoeira, por escrito, através do email

data designada para abertura da sessão pública,

sandra.rakovicz_amtt@hotmail.com . 

A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis 

contado da data de recebimento do pedido. 
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Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

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

recorrida, mas razões do 

recurso, o pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o 

Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima 

elencados, não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente 

anto, no sistema eletrônico da BLL.. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

l se excluirá o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado. 

s no Diário Oficial do Município de 

Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer 

solicitar esclarecimentos em relação a este ato 

cisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proced endo aos 

Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por 

scrito, através do email, com até 03 (três) dias 

data designada para abertura da sessão pública, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis 
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15.2.1.  Quaisquer pessoas, poderão impugnar os termos do presente Edital , no prazo de até 

dias úteis anteriores a data designada à 

impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis

15.2.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório serão designadas nova data para a realizaçã

certame. 

15.2.3. A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à senhora Pregoeira, e deverá conter 

a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e o pedido.

15.2.4.  A petição apresentada fora do prazo, e/o

conhecida. 

15.2.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.2.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincular

participantes e a Administração. 

15.3.   RECURSOS 

15.3.1.  Ao final da sessão na fase de habilitação a pregoeira verificará a conformidade dos documentos 

e proposta adequada, e caso toda documentação e proposta estejam conforme o edital, a pregoeira

comunicará através de mensagem no sistema da BLL, que irá adiantar a fase do processo no sistema, 

de habilitação para em adjudicação, sendo facultada a qualquer licitante a possibilidade de manifestação 

de recorrer de forma motivada, isto é, indicando con

motivos em campo próprio do sistema da BLL,

15.3.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de  recorrer, 

 15.3.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará

do direito de recurso. 

15.3.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá a partir de 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para se 

desejarem apresentar contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão, a contar do termino do prazo do recorrente, sendo

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 

sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de 

proponente. 

15.3.5. Os recursos contra decisões da Pregoeira 

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

aproveitamento. 

15.3.7. Os recursos deverão conter a

recurso, o pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos

recorrente achar pertinente para a comprovação das suas alegações.
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Quaisquer pessoas, poderão impugnar os termos do presente Edital , no prazo de até 

dias úteis anteriores a data designada à abertura da sessão pública, cabendo à Pregoeira decidir sobre a 

até 02 (dois) dias úteis, a partir da data de recebimento da impugnação

Acolhida à petição contra o ato convocatório serão designadas nova data para a realizaçã

A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à senhora Pregoeira, e deverá conter 

a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e o pedido.

A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima especificados, não será 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincular

 

na fase de habilitação a pregoeira verificará a conformidade dos documentos 

e proposta adequada, e caso toda documentação e proposta estejam conforme o edital, a pregoeira

comunicará através de mensagem no sistema da BLL, que irá adiantar a fase do processo no sistema, 

de habilitação para em adjudicação, sendo facultada a qualquer licitante a possibilidade de manifestação 

de recorrer de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais 

motivos em campo próprio do sistema da BLL, no prazo de 01 (uma) hora.. 

Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de  recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para se 

desejarem apresentar contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

r do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 12.13. Não será concedido prazo para recursos 

sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de 

Os recursos contra decisões da Pregoeira não  terão efeito suspensivo. 

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

Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, mas razões do 

recurso, o pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o 

recorrente achar pertinente para a comprovação das suas alegações. 
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Quaisquer pessoas, poderão impugnar os termos do presente Edital , no prazo de até 03 (três) 

cabendo à Pregoeira decidir sobre a 

a partir da data de recebimento da impugnação. 

Acolhida à petição contra o ato convocatório serão designadas nova data para a realização do 

A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à senhora Pregoeira, e deverá conter 

a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e o pedido. 

u sem um dos requisitos acima especificados, não será 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

na fase de habilitação a pregoeira verificará a conformidade dos documentos 

e proposta adequada, e caso toda documentação e proposta estejam conforme o edital, a pregoeira 

comunicará através de mensagem no sistema da BLL, que irá adiantar a fase do processo no sistema, 

de habilitação para em adjudicação, sendo facultada a qualquer licitante a possibilidade de manifestação 

tra quais decisões pretende recorrer e por quais 

Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão 

então, o prazo de 03 (três) dias  para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para se 

desejarem apresentar contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

lhes assegurada vista imediata dos 

Não será concedido prazo para recursos 

sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 

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

qualificação do recorrente, a decisão recorrida, mas razões do 

com todos os documentos que o 
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15.3.8.  Os recursos que forem ap

elencados, não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente 

tiver formalizado sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.

15.3.9. Não serão concedidos prazos para recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente.

15.3.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

15.3.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluirá o dia do início e incluir

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado.

15.3.12. A Decisão Final  das impugnações e  recursos serão publicado

de Ponta Grossa. 

 

16.   DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1.   A adjudicação dar-se-á pela pregoeira

contrário, a adjudicação ficará a  cargo da autoridade competente.

16.2.  A homologação dar-se-á pela autoridade competente.

 

17.  DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1.   Não será exigida prestação de garantia para 

 

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1.  Após a homologação de licitação em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente.

18.2.  O adjudicatário terá o prazo de  03 (três) dias úteis, contados a par

para assinar o termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

18.2.1.  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

termo de contrato, a Administração poderá encaminhá

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo 

de 03 (três) dias, úteis, a contar da data d

18.2.2. O prazo previsto no subitem acima poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração da AMTT.

18.3.   A contratada se vincula à sua proposta e às  previsões contidas

18.4.  Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 

que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
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Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima 

elencados, não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente 

tiver formalizado sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.

o serão concedidos prazos para recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

rá a adjudicação para determinar a contratação. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluirá o dia do início e incluir

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado.

A Decisão Final  das impugnações e  recursos serão publicados no Diário Oficial do Municípi

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

á pela pregoeira quando não ocorrer interposição de recurso. Caso 

contrário, a adjudicação ficará a  cargo da autoridade competente. 

á pela autoridade competente. 

DA GARANTIA CONTRATUAL  

Não será exigida prestação de garantia para esta contratação. 

DO TERMO DE CONTRATO 

Após a homologação de licitação em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

O adjudicatário terá o prazo de  03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

termo de contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo 

de 03 (três) dias, úteis, a contar da data de seu recebimento. 

2.2. O prazo previsto no subitem acima poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração da AMTT. 

A contratada se vincula à sua proposta e às  previsões contidas no edital e seus anexos.

Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 

que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
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resentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima 

elencados, não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente 

tiver formalizado sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão. 

o serão concedidos prazos para recursos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital se excluirá o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado. 

s no Diário Oficial do Município 

quando não ocorrer interposição de recurso. Caso 

Após a homologação de licitação em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

tir da data de sua convocação, 

para assinar o termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura do 

lo para assinatura, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo 

2.2. O prazo previsto no subitem acima poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação 

no edital e seus anexos. 

Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
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18.5.   Na hipótese de o vencedor da licitação não comprov

no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 

de classificação, para após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 

eventuais documentos complementares e, realizada a negociação, assinar o contrato. 

 

19.   DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n 10.520, de 2002, o(s) 

licitante(s)/adjudicatário(s) que: 

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo, salvo quando enviado por e

19.1.2.  Apresentar documentação falsa;

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. Não mantiver a proposta;

19.1.6. Cometer fraude fiscal; 

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.

19.2.  Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação no enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 

licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3.  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e  criminal às seguintes sanções:

19.4.  A contratada sujeitar-se

Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º 

da Lei Municipal 8393/2005 e res

art. 81 da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

19.4.1.  Advertência; 

19.4.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

19.4.3. O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subsequ

19.4.4.. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo 

qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

a) Não assinatura do contrato;

b) Não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato;

c) Apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do co
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Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 

lassificação, para após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 

eventuais documentos complementares e, realizada a negociação, assinar o contrato. 

DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

administrativa, nos termos da Lei n 10.520, de 2002, o(s) 

 

Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo, salvo quando enviado por e-mail, devendo devolve-lo no prazo estipulado;

Apresentar documentação falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

Não mantiver a proposta; 

se de modo inidôneo. 

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação no enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 

encerramento da fase de lances. 

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e  criminal às seguintes sanções:

se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 

Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º 

da Lei Municipal 8393/2005 e responsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que

art. 81 da Lei 8.666/93, com alterações posteriores. 

0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

útil subsequente ao término do prazo ajustado; 

10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo 

qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega; 

Não assinatura do contrato; 

Não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato;

Apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do co
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ar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 

lassificação, para após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 

eventuais documentos complementares e, realizada a negociação, assinar o contrato. . 

administrativa, nos termos da Lei n 10.520, de 2002, o(s) 

Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

lo no prazo estipulado; 

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação no enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e  criminal às seguintes sanções: 

á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 

Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º 

ponsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que estabelece o 

de atraso, na entrega do objeto licitado, 

atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de 

Não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato; 

Apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do contrato; 
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d) Não manutenção da proposta;

e) Comportamento inidôneo;

f)          Cometimento de fraude fiscal.

19.5. Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução

sanções cabíveis. 

19.6. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 

administrativa ou judicial. 

19.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defes

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo

19.8. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição,

quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

19.9. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

motivo. 

19.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido 

do interessado e recurso nos prazos definidos na Lei 8.666/93, sen

 

20.   DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

20.1.  Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 

processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

20.2.  Para os propósitos desta cláusula, definem

a) “prática corrupta”:  oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

contrato; 

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

licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva ”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 

conhecimento de representantes 

artificiais e não competitivos; 

d) “prática coercitiva ”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação 

contrato; 

e) “prática  obstrutiva”:  destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedi
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Não manutenção da proposta; 

Comportamento inidôneo; 

Cometimento de fraude fiscal. 

Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras 

A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 

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

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

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar 

quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê a defesa prévia 

do interessado e recurso nos prazos definidos na Lei 8.666/93, sendo franqueada vista ao proces

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 

processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

licitação ou de execução de contrato; 

”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 

destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedi
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Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) 

total do objeto, sem prejuízo das outras 

A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 

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

lhe franqueada vista ao processo. 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou 

a pessoa física ou jurídica que praticar 

As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

processo administrativo, que prevê a defesa prévia 

do franqueada vista ao processo. 

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 

oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 

ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

em um processo licitatório ou afetar a execução do 

destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente 
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a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.3.  Na hipótese de financiamento, parcial ou i

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos 

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato fina

20.4.  Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro 

o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 

contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

 

21.  PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

21.1.  A Nota de Empenho será enviada por email ao fornecedor, o qual deverá confirmar o 

recebimento. 

21.3.  A empresa obrigar-se-á a efetuar os serviços

referência, a partir do recebimento da Nota de

21.4.. Caberá ao departamento requisitante, certificar

exatidão conforme Termo de refer

de responsabilidade funcional. 

 

22.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1.  O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 

art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores.

22.2.  A Pregoeira, terá autonomia para resolver todos os casos omissos, desfazendo dúvidas que 

porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por

22.3.  Os casos omissos  serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93,  

com as alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1.991 de 27 de fevereiro de 2008 e dos demais 

diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada.

22.4.  É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover 

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

22.5.   Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê

prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
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a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos 

nciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que 

o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 

contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A Nota de Empenho será enviada por email ao fornecedor, o qual deverá confirmar o 

á a efetuar os serviços, objeto desta licitação, 

a partir do recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Serviço. 

Caberá ao departamento requisitante, certificar-se de que o serviço está sendo presta

exatidão conforme Termo de referência, na forma e condições estabelecidas no item anterior, sob pena 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 

art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores. 

A Pregoeira, terá autonomia para resolver todos os casos omissos, desfazendo dúvidas que 

porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos participantes. 

Os casos omissos  serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93,  

com as alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1.991 de 27 de fevereiro de 2008 e dos demais 

de que não colidentes com a legislação supracitada.

É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover 

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

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê

prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
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a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

ntegral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos 

nciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

nciado pelo organismo. 

Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que 

o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do 

contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

A Nota de Empenho será enviada por email ao fornecedor, o qual deverá confirmar o 

, objeto desta licitação,  conforme Termo de 

o serviço está sendo prestado com 

na forma e condições estabelecidas no item anterior, sob pena 

O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no § 1º 

A Pregoeira, terá autonomia para resolver todos os casos omissos, desfazendo dúvidas que 

parte dos participantes.  

Os casos omissos  serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93,  

com as alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1.991 de 27 de fevereiro de 2008 e dos demais 

de que não colidentes com a legislação supracitada. 

É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado. 

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
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22.6.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações pr

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido

de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22.7.  Após o término do credenciamento, não serão admitidas quaisquer retificações que possam 

influir no resultado, nem admitidos a participarem os propo

22.8.  A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no Edital e demais normas da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 140/2003 

e subsidiariamente a Lei Federal nº 8

interpretadas em favor da ampliação das disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

22.9.  O desatendimento de 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

22.10.  Não cabe à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualqu

obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições 

de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto a quitação financeira da negociação 

realizada. 

22.11.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.12. Após a conclusão da presente licitação e observadas às condições fixadas neste edital, a 

empresa vencedora será notificada par

Municipal de Trânsito e Transporte, a fim de formalizar o contrato.

22.13. Em caso de não atendimento ao disposto no subitem acima, incorrerá a empresa vencedora, a 

critério da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, nas penas da Lei Municipal nº 8393/05, e ser

lhe-á ainda aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo global da proposta, 

sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas

22.14. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a adjudicação do obje

primeiro colocado ou revogar a licitação.
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O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações pr

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 

de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Após o término do credenciamento, não serão admitidas quaisquer retificações que possam 

influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários. 

A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

Edital e demais normas da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 140/2003 

e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação das disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas 

obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições 

de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto a quitação financeira da negociação 

ência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

Após a conclusão da presente licitação e observadas às condições fixadas neste edital, a 

empresa vencedora será notificada para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, a fim de formalizar o contrato. 

Em caso de não atendimento ao disposto no subitem acima, incorrerá a empresa vencedora, a 

pal de Trânsito e Transporte, nas penas da Lei Municipal nº 8393/05, e ser

á ainda aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo global da proposta, 

sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas

Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro colocado ou revogar a licitação. 

                                                                     Ponta Grossa, 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 

Após o término do credenciamento, não serão admitidas quaisquer retificações que possam 

A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

Edital e demais normas da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 140/2003 

. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação das disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do 

er responsabilidade pelas 

obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições 

de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto a quitação financeira da negociação 

ência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

Após a conclusão da presente licitação e observadas às condições fixadas neste edital, a 

a, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comparecer na Autarquia 

Em caso de não atendimento ao disposto no subitem acima, incorrerá a empresa vencedora, a 

pal de Trânsito e Transporte, nas penas da Lei Municipal nº 8393/05, e ser-

á ainda aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo global da proposta, 

sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos. 

Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

to em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

Ponta Grossa,    09 de junho de  2020.  

Municipal de Trânsito e Transporte  
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ANEXO 01 

 

1. DO OBJETO  

1.1. Este edital tem por objeto CONTRAT

IMPRESSORAS E IMPRESSORA PLOTTER A1, COM SUPRIMENTO S E 

SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA AUTARQU IA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

E TRANSporte.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA:  

2.1.  Devido a grande demanda de trabalhos

contratação de empresa especializada em l

suprimentos, exceto papel A4.

2.2.  A contratação de tal serviço também vem a  economia  de toner  e outros suprimentos 

necessários e a eficácia nas impressões e digitaliz ações com rapidez e qualidade.

2.3.  Quanto a locação da  impressora plotter A1, para o departamento de e ngenharia de 

tráfego, pois a demanda continua e projetos e que n ecessitam de dimensões maiores para 

impressão de escala correta e ideal.

 

3. DO LOTE E DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

LOTE ÚNICO –   

Item  

 

Descrição  

01 

 

Locação de impressora 

Multifuncional laser monocromática 

(preto e branco) 

02 Locação de impressora plotter A1

03  Papel 90gr A1 rolo 45m

04 Cartucho preto 38 ml

05 Cartcho colorido de 29ml (ciano, 

amarelo, magenta) 

 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA LICITAÇÃO: R$ 

quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centa vos)
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

IMPRESSORAS E IMPRESSORA PLOTTER A1, COM SUPRIMENTO S E 

SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA AUTARQU IA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Devido a grande demanda de trabalhos  e de grande responsabilidade, se faz necessária a 

contratação de empresa especializada em l ocação de impressoras com fornecimento de 

suprimentos, exceto papel A4.  

A contratação de tal serviço também vem a  economia  de toner  e outros suprimentos 

necessários e a eficácia nas impressões e digitaliz ações com rapidez e qualidade.

da  impressora plotter A1, para o departamento de e ngenharia de 

tráfego, pois a demanda continua e projetos e que n ecessitam de dimensões maiores para 

impressão de escala correta e ideal.  

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  

Quant  Valor 

Unitário  

Valor 

Mensal

Locação de impressora 

Multifuncional laser monocromática 

10 350,00 3500,00

Locação de impressora plotter A1  01 316,66 316,66

Papel 90gr A1 rolo 45m  24 49,33 --------

Cartucho preto 38 ml  48 286,66 ---------

Cartcho colorido de 29ml (ciano, 72 190,00 ----------

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA LICITAÇÃO: R$ 74.423,52 (setenta e quatro mil 

quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centa vos)  
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AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  EM LOCAÇÃO DE 

IMPRESSORAS E IMPRESSORA PLOTTER A1, COM SUPRIMENTO S E MANUTENÇÃO, PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA AUTARQU IA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

e de grande responsabilidade, se faz necessária a 

ocação de impressoras com fornecimento de 

A contratação de tal serviço também vem a  economia  de toner  e outros suprimentos 

necessários e a eficácia nas impressões e digitaliz ações com rapidez e qualidade.  

da  impressora plotter A1, para o departamento de e ngenharia de 

tráfego, pois a demanda continua e projetos e que n ecessitam de dimensões maiores para 

Valor  

Mensal  

Valor 

Anual 

3500,00 42.000,00 

316,66 3.799,92 

-------- 1,183,92 

--------- 13.759,68 

---------- 13.680,00 

74.423,52 (setenta e quatro mil 
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO)

• Multifuncional laser P&B, com impressão, digitalização, cópia e fax, painel digital, processador mínimo 

de 600MHZ, memória até 512MB, interface Hi

direta, franquia mensal mínimo de 5.000 (cinco mil páginas/mês e dispositivo de tint

mesma quantidade de cópias da franquia.

• Impressão mínimo de 35 ppm em A4, resolução m

automático; 

• Cópia duplex automática; 

• RADF mínimo de 50 páginas, resolução mínima de cópia 600x600 dpi;

• Cópia de identidade mesma face;

• Intercalação de cópia; 

• Digitalização padrão Twain/WIA, método CIS colorido, resolução aprimorada 4800x4800 dpi;

• Fax ITU-T G3, ECM 33,6 kbps.

 

IMPRESSORA PLOTTER 

• Impressora de grande formato 

• Configuração de bocal 1376 bocais, tamanho mínimo de bico e tinta 12 pl (preto), 5,5 pl (cor);

• Configuração de cartucho de tintas 4 cartuchos (1 de cada: ciano, magenta, amarelo,

• Velocidade de impressão: até 0,58 min/página 

• Até 0,58 min/página – cor de esboço 

• Até 0,58 min/página – preto esboço 

• Até 0,58 min/página – cor de esboço 

• Dispositivos embutidos; 

• Cortador; 

• Tecnologia de conexão sem fio Interface;

• USB 2.0, LAN, Wi-Fi; 

• Resolução Máx (P&B) 1200 x 1200 ppp;

• Resolução Máx (cor) 1200 x 1200 ppp 

• Tipo de mídia: papel liso, papel fotográfico, papel cativo, papel reciclado

• Rolo A1 (61,0 cm x 45,7 m); 

• Conexões 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 pinos 1 x LAN 

• Acessórios incluídos: Poster de instalação padrões de Conformidade R&TTE, RoHS, EM 60950

Weee, REACH, LVD, EuP, EMC Class B;

• Fonte de alimentação – interno;
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DAS ESPECIFICAÇÕES : 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO)

, com impressão, digitalização, cópia e fax, painel digital, processador mínimo 

de 600MHZ, memória até 512MB, interface Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 base TX, USB 

direta, franquia mensal mínimo de 5.000 (cinco mil páginas/mês e dispositivo de tint

mesma quantidade de cópias da franquia. 

Impressão mínimo de 35 ppm em A4, resolução mínima 1200x1200 de 

RADF mínimo de 50 páginas, resolução mínima de cópia 600x600 dpi; 

e identidade mesma face; 

Digitalização padrão Twain/WIA, método CIS colorido, resolução aprimorada 4800x4800 dpi;

T G3, ECM 33,6 kbps. 

– jato de tinta – a cores; 

Configuração de bocal 1376 bocais, tamanho mínimo de bico e tinta 12 pl (preto), 5,5 pl (cor);

Configuração de cartucho de tintas 4 cartuchos (1 de cada: ciano, magenta, amarelo,

: até 0,58 min/página – preto esboço – ;ANSI D (559 x 864 mm);

cor de esboço – ANSI D (559 x 864 mm); 

preto esboço – A1 (594 x 841 mm ); 

cor de esboço – A1 (594 x 841 mm); 

sem fio Interface; 

Resolução Máx (P&B) 1200 x 1200 ppp; 

Resolução Máx (cor) 1200 x 1200 ppp – RAM instalado (Máx) 256 MB/256 MB (máx);

papel liso, papel fotográfico, papel cativo, papel reciclado, filme, papel brilhante

USB Tipo B de 4 pinos 1 x LAN – RJ-45; 

Acessórios incluídos: Poster de instalação padrões de Conformidade R&TTE, RoHS, EM 60950

Weee, REACH, LVD, EuP, EMC Class B; 

interno; 
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IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO) 

, com impressão, digitalização, cópia e fax, painel digital, processador mínimo 

Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 base TX, USB 

direta, franquia mensal mínimo de 5.000 (cinco mil páginas/mês e dispositivo de tinta compatível com a 

ínima 1200x1200 de  saída efetiva, duplex 

Digitalização padrão Twain/WIA, método CIS colorido, resolução aprimorada 4800x4800 dpi; 

Configuração de bocal 1376 bocais, tamanho mínimo de bico e tinta 12 pl (preto), 5,5 pl (cor); 

Configuração de cartucho de tintas 4 cartuchos (1 de cada: ciano, magenta, amarelo, preto pigmento); 

;ANSI D (559 x 864 mm); 

RAM instalado (Máx) 256 MB/256 MB (máx); 

, filme, papel brilhante; 

Acessórios incluídos: Poster de instalação padrões de Conformidade R&TTE, RoHS, EM 60950-1, 
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• Voltagem necessária AC 120/230 V;

• Frequência necessária 50/60 Hz;

• Software incluído, Drivers e utilitários SO necessário;

• Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS x 10.6, Microsoft Windows 7 Home Premium 

(32/64 bits), Microsoft Windows Vista Busin

(32/64 bits), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 bits), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bits), 

Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64 bits), Micros

Windows Server 2003 (32/64 bits), Apple Mac OS x 10.7 Lion, Microsoft 10, Microsoft Windows 10 pro.

 

5. INSTALAÇÃO/SUPORTE

a) IMPLANTAÇÃO: 

• Com base nas informações do fiscal das quantidades e localização dos equipamentos, 

deverá instalar em até 05 (cinco) dias úteis

b) FORNECIMENTO: 

• Equipamentos novos, de primeiro uso e em linha norm al de fabricação

• Instalação e configuração em conjunto com o setor d e informática, dos equipamentos em 

todas as dependências, com especificações re distri buiçõe

• Dispositivos de tintas (toner e/ou cartuchos)

c) SISTEMA: 

• Fornecimento, instalação, suporte e manutenção do s istema de gerenciamento (incluindo 

todas as licenças necessárias para uso dentro das c ondições aqui estabelecidos

páginas impressas, copiadas e digitalizadas, com a disponibilização de sistema de informação, 

possibilitando contabilização e bilhetagem;

d) GESTÃO DE SUPORTE:

• Manutenção e suprimentos, com o suporte aos equipam entos e aos usuários, realizaç

de atendimentos gerados por chamados, troca de equi pamentos defeituosos e reposição de 

suprimentos com estoque mínimo para não ocasionar i nterrupções no serviço;

e) MANUTENÇÕES: 

• Corretivas e p reventivas, substituição de todas as partes e peças  que 

apresentem defeito; 

� Os serviços de manutenção dos equipamentos serão de  responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive no tocante aos custos, e serã o prestados, durante todo o período 

contratual, pela CONTRATADA ou pela assistência téc nica autorizada

assistência técnica em seus equipamentos na região;
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agem necessária AC 120/230 V; 

Frequência necessária 50/60 Hz; 

Software incluído, Drivers e utilitários SO necessário; 

Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS x 10.6, Microsoft Windows 7 Home Premium 

(32/64 bits), Microsoft Windows Vista Business (32/64 bits), Microsoft Windows Vista Home Premium 

Windows Vista Ultimate (32/64 bits), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bits), 

Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64 bits), Micros

Windows Server 2003 (32/64 bits), Apple Mac OS x 10.7 Lion, Microsoft 10, Microsoft Windows 10 pro.

INSTALAÇÃO/SUPORTE  

Com base nas informações do fiscal das quantidades e localização dos equipamentos, 

em até 05 (cinco) dias úteis ; 

Equipamentos novos, de primeiro uso e em linha norm al de fabricação

Instalação e configuração em conjunto com o setor d e informática, dos equipamentos em 

todas as dependências, com especificações re distri buiçõe s conforme estabelecido no item 4.1;

de tintas (toner e/ou cartuchos)  

Fornecimento, instalação, suporte e manutenção do s istema de gerenciamento (incluindo 

todas as licenças necessárias para uso dentro das c ondições aqui estabelecidos

páginas impressas, copiadas e digitalizadas, com a disponibilização de sistema de informação, 

possibilitando contabilização e bilhetagem;  

GESTÃO DE SUPORTE:  

Manutenção e suprimentos, com o suporte aos equipam entos e aos usuários, realizaç

de atendimentos gerados por chamados, troca de equi pamentos defeituosos e reposição de 

suprimentos com estoque mínimo para não ocasionar i nterrupções no serviço;

reventivas, substituição de todas as partes e peças  que 

Os serviços de manutenção dos equipamentos serão de  responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive no tocante aos custos, e serã o prestados, durante todo o período 

contratual, pela CONTRATADA ou pela assistência téc nica autorizada  do fabricante para realizar a 

assistência técnica em seus equipamentos na região;  
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Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS x 10.6, Microsoft Windows 7 Home Premium 

ess (32/64 bits), Microsoft Windows Vista Home Premium 

Windows Vista Ultimate (32/64 bits), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bits), 

Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64 bits), Microsoft 

Windows Server 2003 (32/64 bits), Apple Mac OS x 10.7 Lion, Microsoft 10, Microsoft Windows 10 pro. 

Com base nas informações do fiscal das quantidades e localização dos equipamentos, 

Equipamentos novos, de primeiro uso e em linha norm al de fabricação  

Instalação e configuração em conjunto com o setor d e informática, dos equipamentos em 

s conforme estabelecido no item 4.1;  

Fornecimento, instalação, suporte e manutenção do s istema de gerenciamento (incluindo 

todas as licenças necessárias para uso dentro das c ondições aqui estabelecidos ), para gestão de 

páginas impressas, copiadas e digitalizadas, com a disponibilização de sistema de informação, 

Manutenção e suprimentos, com o suporte aos equipam entos e aos usuários, realizaç ão 

de atendimentos gerados por chamados, troca de equi pamentos defeituosos e reposição de 

suprimentos com estoque mínimo para não ocasionar i nterrupções no serviço;  

reventivas, substituição de todas as partes e peças  que porventura 

Os serviços de manutenção dos equipamentos serão de  responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive no tocante aos custos, e serã o prestados, durante todo o período 

do fabricante para realizar a 
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� O suporte técnico relativo ao serviço será acionado  através de contato telefônico (telefone 

0800 ou  telefone com numeração comum), Sítio de in ternet (web site) e Correio 

mail); 

� Para realização dos atendimentos o suporte técnico será acionado pe lo

deverá encaminhar um técnico, caso seja necessário,  para solução do problema nas 

dependências onde os equipamentos estejam instalado s;

� O atendime nto no local deve ser provido na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte – AMTT e nos endereços dos demais departamentos;

� No caso de substituição, a mesma deverá ser realiza da por equipamento igual ou por 

equipamento que tenha desempenho igual

equipamento diferente do contratado, somente será a ceta após a concordância do fiscal do 

contrato. 

 

6. DOS PREÇOS: 

6.1.   Os preços ofertados devem contemplar todos os custos decorrentes da execução do objeto da 

licitação, inclusive os relativos a frete, seguros, encargos trabalhis

 

7. DA VIGÊNCIA 

7.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo por interesse da Administração, ser 

prorrogado  nos termos da Lei n° 8.666/93.

7.2. O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/ 93.

7.3. O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes,  mediante 

termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente.

 

8.  DO PRAZO E DO LOCAL

8.1.   A entrega/instalação deverá ser realizada no 

recebimento do empenho e ordem de  serviço

poderá ser prorrogado com justificativa por e

entrega.  

8.2.  Os equipamentos (impress

procedimento este, para aceitabilidade ou não dos itens, para perfeito funcionamento.
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O suporte técnico relativo ao serviço será acionado  através de contato telefônico (telefone 

0800 ou  telefone com numeração comum), Sítio de in ternet (web site) e Correio 

dos atendimentos o suporte técnico será acionado pe lo

deverá encaminhar um técnico, caso seja necessário,  para solução do problema nas 

dependências onde os equipamentos estejam instalado s;  

nto no local deve ser provido na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e 

AMTT e nos endereços dos demais departamentos;  

No caso de substituição, a mesma deverá ser realiza da por equipamento igual ou por 

equipamento que tenha desempenho igual  ou superior, sendo que a substituição por 

equipamento diferente do contratado, somente será a ceta após a concordância do fiscal do 

Os preços ofertados devem contemplar todos os custos decorrentes da execução do objeto da 

licitação, inclusive os relativos a frete, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais.

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo por interesse da Administração, ser 

prorrogado  nos termos da Lei n° 8.666/93.  

RATADO, deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/ 93. 

cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes,  mediante 

termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

E DO LOCAL  DE  ENTREGA:  

deverá ser realizada no prazo de 05 (cinco)  

empenho e ordem de  serviço, que será encaminhada pelo fiscal de 

poderá ser prorrogado com justificativa por escrito para análise e aceite do fiscal 

(impressoras) deverão ser entregues em perfeito estado e bem protegidos, 

aceitabilidade ou não dos itens, para perfeito funcionamento.
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O suporte técnico relativo ao serviço será acionado  através de contato telefônico (telefone 

0800 ou  telefone com numeração comum), Sítio de in ternet (web site) e Correio Eletrônico (e-

dos atendimentos o suporte técnico será acionado pe lo  fiscal do contrato, 

deverá encaminhar um técnico, caso seja necessário,  para solução do problema nas 

nto no local deve ser provido na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e 

No caso de substituição, a mesma deverá ser realiza da por equipamento igual ou por 

ou superior, sendo que a substituição por 

equipamento diferente do contratado, somente será a ceta após a concordância do fiscal do 

Os preços ofertados devem contemplar todos os custos decorrentes da execução do objeto da 

tas, previdenciários e fiscais. 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo por interesse da Administração, ser 

RATADO, deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes,  mediante 

 dias  corridos,  após o 

, que será encaminhada pelo fiscal de contrato, prazo este 

 de acompanhamento de 

deverão ser entregues em perfeito estado e bem protegidos, 

aceitabilidade ou não dos itens, para perfeito funcionamento. 
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9. DA FRANQUIA 

9.1. Para o pagamento da locação multifuncional laser monocromática (preto e branco)

valor da franquia mensal, sendo incluso: equipamentos, assistência técnica, deslocamento, toners, peças 

e suprimentos em geral (exceto papel);

9.2. Para o pagamento da Impressora plotter A1, será pelo valor da franquia mensal, acrescido do 

valor dos cartuchos preto, coloridos e rolo de papel, conforme a demanda de utilização;

 

10.  DO PAGAMENTO:  

10.1.   O pagamento será efetuado

a  qual deverá ser protocolada na Autarquia Muni

documentos: 

a) Nota Fiscal do serviço, devidamente atestado pelo fiscal do contrato;

b) Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigente);

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a D

(c/ validade vigente); 

d) Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente).

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ validade vigente).

10.2.  A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte, informando também, o número da sua conta bancária, nome do banco e da 

respectiva agência.  

10.3. Se houver, erro na Nota Fiscal

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

10.4.  Prazo para o pagamento iniciar

Transporte - AMTT estará isenta do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos 

ao período em atraso.  

10.5. As notas fiscais-e emitidas pela Contratada não poderão conter erros ou rasuras, devendo ainda 

conter a mesma descrição e o número do E

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

10.6.  Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto a regularidade fiscal, 

contrato.  

10.7. A Contratada que estiver pendente de liquidação

poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação. 
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Para o pagamento da locação multifuncional laser monocromática (preto e branco)

valor da franquia mensal, sendo incluso: equipamentos, assistência técnica, deslocamento, toners, peças 

e suprimentos em geral (exceto papel); 

Para o pagamento da Impressora plotter A1, será pelo valor da franquia mensal, acrescido do 

cartuchos preto, coloridos e rolo de papel, conforme a demanda de utilização;

O pagamento será efetuado mensalmente,  a partir da solicitação de pagamento

deverá ser protocolada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,

, devidamente atestado pelo fiscal do contrato; 

Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigente); 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a D

Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente). 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ validade vigente). 

A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte, informando também, o número da sua conta bancária, nome do banco e da 

Se houver, erro na Nota Fiscal-e que impeça o pagamento da despesa, esta será devolvida à 

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

Prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização, e a Autarquia Municipal de Trânsito e 

AMTT estará isenta do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos 

e emitidas pela Contratada não poderão conter erros ou rasuras, devendo ainda 

conter a mesma descrição e o número do Empenho, não respondendo a Autarquia por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto a regularidade fiscal, que deverá ser realizada pelo Gestor/fiscal de 

A Contratada que estiver pendente de liquidação  das negativas solicitadas no subitem acima 

poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação.  
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Para o pagamento da locação multifuncional laser monocromática (preto e branco), será pelo 

valor da franquia mensal, sendo incluso: equipamentos, assistência técnica, deslocamento, toners, peças 

Para o pagamento da Impressora plotter A1, será pelo valor da franquia mensal, acrescido do 

cartuchos preto, coloridos e rolo de papel, conforme a demanda de utilização; 

,  a partir da solicitação de pagamento pelo fornecedor, 

de Trânsito e Transporte, com os seguintes 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União.  

A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte, informando também, o número da sua conta bancária, nome do banco e da 

mpeça o pagamento da despesa, esta será devolvida à 

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

á após a regularização, e a Autarquia Municipal de Trânsito e 

AMTT estará isenta do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos 

e emitidas pela Contratada não poderão conter erros ou rasuras, devendo ainda 

mpenho, não respondendo a Autarquia por quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 

que deverá ser realizada pelo Gestor/fiscal de 

das negativas solicitadas no subitem acima 
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11.  DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.   Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

11.2.   Interromper a entrega desde que esteja em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas no Edital e seus anexos; 

11.3.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do produto recebido provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo;  

11.4.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, fal

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

11.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado;  

11.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

respectivas;  

11.7. Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previst

8.666/93.  

11.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

12.   DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.  Efetuar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 

Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal

12.2.. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os 

termos e especificações previstos neste termo de referênci

12.3. . Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

12.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação 
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DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

Interromper a entrega desde que esteja em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas no Edital e seus anexos;  

uciosamente, no prazo fixado, a conformidade do produto recebido provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

uando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

ência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 

Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal-e,  

se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

ios à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os 

termos e especificações previstos neste termo de referência e demais regras editalícias. 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
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Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

Interromper a entrega desde que esteja em desacordo com as especificações e demais 

uciosamente, no prazo fixado, a conformidade do produto recebido provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

has ou irregularidades verificadas no 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

uando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

as nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

ência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 

se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

ios à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os 

a e demais regras editalícias.  

 que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
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13.  DA FISCALIZAÇÃO  

13.1.   A fiscalização do contrato ficará por conta d

13.2.  Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à Administração 

reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer 

a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, no

13.3.  Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a 

execução dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

13.4.  A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos 

fiscais, refazendo e retificando as suas expensas, os serviços que não estiverem com resultados 

satisfatórios, ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas em contrato. 

13.5.  Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato. 

13.6.  A fiscalização deverá anotar em registro próprio as 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá

notificando a CONTRATADA.  

13.7.  Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o o

sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras 

constante no Edital, garantida a ampla defesa

13.8. A fiscalização será realizada visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomarem toda e qualquer decisão para 

 

14. DA VISITA TÉCNICA 

14.1. Fica facultativo às empresas interessadas em partic ipar desta licitação a Visita Técnica.

14.2. Caso haja interesse em realizar a visita técnica de verá ser agendada com o servidor 

pelo telefone 3220- 1035 ramal 2029.
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to ficará por conta dos servidores Helder Cavali e Flavio Flores Gehrke.

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à Administração 

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer 

a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93. 

Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a 

execução dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos 

fiscais, refazendo e retificando as suas expensas, os serviços que não estiverem com resultados 

satisfatórios, ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas em contrato.  

Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato. 

A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá

Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o o

sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras 

constante no Edital, garantida a ampla defesa à Contratada.  

A fiscalização será realizada visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomarem toda e qualquer decisão para assegurar a prestação adequada dos serviços. 

Fica facultativo às empresas interessadas em partic ipar desta licitação a Visita Técnica.

Caso haja interesse em realizar a visita técnica de verá ser agendada com o servidor 

1035 ramal 2029.  
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Helder Cavali e Flavio Flores Gehrke. 

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à Administração 

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer 

s termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93.  

Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a 

execução dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos.  

deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos 

fiscais, refazendo e retificando as suas expensas, os serviços que não estiverem com resultados 

 

Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato.  

ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive 

Encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, quando o objeto estiver 

sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a 

paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras 

A fiscalização será realizada visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

assegurar a prestação adequada dos serviços.  

Fica facultativo às empresas interessadas em partic ipar desta licitação a Visita Técnica.  

Caso haja interesse em realizar a visita técnica de verá ser agendada com o servidor Flávio 
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1. Condições Gerais da Proposta: 

1.1. A presente proposta é válida por 

1.2. O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais 

estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, 

taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obr

previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de reposição, materiais 

utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

LOTE ÚNICO –   

Item  

 

Descrição  

01 

 

Locação de impressora 

Multifuncional laser monocromática 

(preto e branco) 

02 Locação de impressora plotter

03  Papel 90gr A1 rolo 45m

04 Cartucho preto 38 ml

05 Cartcho colorido de 29ml (ciano, 

amarelo, magenta) 

 

 Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 

1.3. Examinamos cuidadosamente todo o Edital 

estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunc iamos ao direito de alegar discrepância de 

entendimento com relação ao Edital; 

1.4. Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei 

Nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

1.5. Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 

ocorrer.  

1.6. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue

endereço indicado no Contrato ou na Ordem de fornecimento ou Nota de Empenho

1.7. Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na

Nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
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ANEXO 02 

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 

PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL 

Condições Gerais da Proposta:  

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação; 

O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais 

estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, 

taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de reposição, materiais 

utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir 

ara o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

Quant  Valor 

Unitário  

Valor 

Mensal

Locação de impressora 

Multifuncional laser monocromática 

10   

Locação de impressora plotter  A1 01   

Papel 90gr A1 rolo 45m  24  --------

Cartucho preto 38 ml  48  ---------

Cartcho colorido de 29ml (ciano, 72  ----------

Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:  

Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele 

estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunc iamos ao direito de alegar discrepância de 

entendimento com relação ao Edital;  

Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei 

Nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;  

Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 

O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue

endereço indicado no Contrato ou na Ordem de fornecimento ou Nota de Empenho

Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na

Nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 
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contados da data de sua apresentação;  

O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais 

estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, 

a, salários, encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de reposição, materiais 

utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir 

ara o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.  

Valor  

Mensal  

Valor 

Anual 

 

 

--------  

---------  

----------  

e Anexos e aceitamos todas as condições nele 

estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunc iamos ao direito de alegar discrepância de 

Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei 

Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 

O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no 

endereço indicado no Contrato ou na Ordem de fornecimento ou Nota de Empenho. 

Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei 
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1.8. Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 

ocorrer. 

Local e data 

Assinatura do representante legal da empresa
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Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 

Assinatura do representante legal da empresa 
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Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 
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HABILITAÇÃO 

1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:

1.1.  A(s)  empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar 

após o encerramento da disputa

(arquivo PDF), sendo que tais documentos deverão serem encaminhados para o email da Pregoeira, 

com posterior encaminhamento do original, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sita à 

Rua Dr. Balduíno Taques, 445 Centro Ponta Grossa 

observado o prazo de  até 05 (cinco) dias úteis

OBS: deverá ser encaminhado junto aos documento, có pia do Termo de adesão

anexo 04 (A( e (B) e folder.  

 

1. Os documentos de habilitação

1.1. Habilitação Jurídica:  

a) Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumen to de Registro Comercial, 

realizadas ou devidamente  consolidado. 

b) Cópia de documento  com foto dos representantes da empresa participante.

 

1.2. Regularidade Fiscal:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pesso a Jurídica 

b) Inscrição Estadual, CICAD ou equivalente. Em se tratando de Empresa Prestadora de Serviç

esteja isenta da Inscrição, apresentar 

c) Prova de regularidade para com a 

Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União. 

d) Prova de regularidade para com a 

de Estado da fazenda.  

e) Prova de regularidade para com a 

Municipal (tributos mobiliários e imo

f) Certificado de Regularidade de Situação com o 

g) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT),  

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

1.3. Habilitação quanto a Qualificação Econômica Fi nanceira: 

a) Certidão negativa falência/concordata/recuperação j udicial 

sede da pessoa jurídica. (se não constar validade serão aceitos com data não superior a 60 

dias da emissão. )  

Município de Ponta Grossa 
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ANEXO 03 

HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:  

A(s)  empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar OBRIGATORIAMENTE

após o encerramento da disputa (prazo de duas horas), os documentos comprobatórios de habilitação 

(arquivo PDF), sendo que tais documentos deverão serem encaminhados para o email da Pregoeira, 

com posterior encaminhamento do original, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sita à 

o Taques, 445 Centro Ponta Grossa – PR CEP: 84010-050, aos cuidados da Pregoeira, 

até 05 (cinco) dias úteis , contados a partir da data da realização do certame.

OBS: deverá ser encaminhado junto aos documento, có pia do Termo de adesão

Os documentos de habilitação:  

Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumen to de Registro Comercial, 

realizadas ou devidamente  consolidado.  

com foto dos representantes da empresa participante. 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pesso a Jurídica – CNPJ.  

CICAD ou equivalente. Em se tratando de Empresa Prestadora de Serviç

esteja isenta da Inscrição, apresentar Declaração de Isenção , sob as penas da Lei. 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , através da Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União.  

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual , através da Certidão expedida pela Secretaria 

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pela Prefeitura 

Municipal (tributos mobiliários e imobiliários).  

Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);  

) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT),  comprovando a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  

1.3. Habilitação quanto a Qualificação Econômica Fi nanceira:  

Certidão negativa falência/concordata/recuperação j udicial expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. (se não constar validade serão aceitos com data não superior a 60 
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OBRIGATORIAMENTE   e imediatamente 

os documentos comprobatórios de habilitação 

(arquivo PDF), sendo que tais documentos deverão serem encaminhados para o email da Pregoeira, 

com posterior encaminhamento do original, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sita à 

050, aos cuidados da Pregoeira, 

, contados a partir da data da realização do certame. 

OBS: deverá ser encaminhado junto aos documento, có pia do Termo de adesão  a BLL, modelo 

Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumen to de Registro Comercial, com as alterações 

CICAD ou equivalente. Em se tratando de Empresa Prestadora de Serviços que 

, sob as penas da Lei.  

, através da Certidão Conjunta Negativa de 

, através da Certidão expedida pela Secretaria 

através de Certidão expedida pela Prefeitura 

comprovando a inexistência de 

expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. (se não constar validade serão aceitos com data não superior a 60 (sessenta) 
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a.1.) É permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termo

b) Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP e F aturamento

 

1.4. Habilitação Complementar: 

a) Declaração conjunta (Anexo 0

 

1.5. Todos os documentos de habilitação deverão estar em 

1.6. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia 

autenticada, por qualquer Cartório competente ou também qualquer órgão público, ou ainda pela 

Pregoeira/Equipe de Apoio, mediant

perfeitamente legíveis. 

1.7. É facultado a Pregoeira em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação. 

1.8. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

1.9. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital implicará em inabilitação da licitante, sendo 

vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida 

para habilitação. 

1.10. Se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a habilitação da 

próxima classificada.  

1.10. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 

prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da 

data estabelecida para recebimento das propostas

1.11. Havendo alguma restrição na 

EPP e MEI será assegurado o prazo de 05 (cinco) dia s úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a proponente for declarada vencedora  do certame, prorrogáveis por igual 

período, a cri tério da Administração para regularização da docume ntação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais cert idões negativas e positivas com efeito de  

certidão negativa, conforme § 1º do artigo 43 da Le i 147/2014.

1.12. A não regularização d a documentação implicará decadência do direito à Co ntratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 86 66/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de c lassificação, para assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 
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É permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 

par de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93.

Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP e F aturamento

1.4. Habilitação Complementar:  

Anexo 0 5) 

Todos os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência.  

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia 

autenticada, por qualquer Cartório competente ou também qualquer órgão público, ou ainda pela 

regoeira/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas 

em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação.  

do o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

1.9. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital implicará em inabilitação da licitante, sendo 

quer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida 

Se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a habilitação da 

ação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 

prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da 

data estabelecida para recebimento das propostas. 

1.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, apresentadas pe las ME, 

EPP e MEI será assegurado o prazo de 05 (cinco) dia s úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a proponente for declarada vencedora  do certame, prorrogáveis por igual 

tério da Administração para regularização da docume ntação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais cert idões negativas e positivas com efeito de  

certidão negativa, conforme § 1º do artigo 43 da Le i 147/2014. 

a documentação implicará decadência do direito à Co ntratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 86 66/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de c lassificação, para assinatura do contrato, ou 
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É permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 

da Lei nº 8.666/93. 

Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP e F aturamento  (Anexo 06) 

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia 

autenticada, por qualquer Cartório competente ou também qualquer órgão público, ou ainda pela 

e conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas 

em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

do o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

1.9. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital implicará em inabilitação da licitante, sendo 

quer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida 

Se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a habilitação da 

ação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 

prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da 

comprovação da regularidade fiscal, apresentadas pe las ME, 

EPP e MEI será assegurado o prazo de 05 (cinco) dia s úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a proponente for declarada vencedora  do certame, prorrogáveis por igual 

tério da Administração para regularização da docume ntação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais cert idões negativas e positivas com efeito de  

a documentação implicará decadência do direito à Co ntratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 86 66/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de c lassificação, para assinatura do contrato, ou 
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1.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz 

 

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS 

TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES  DO TERMINO DA FASE 

COMPETITIVA DO PREGÃO.  
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Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz 

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS FICHAS 

TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES  DO TERMINO DA FASE 
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Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz  

PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS FICHAS 

TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES  DO TERMINO DA FASE 
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ANEXO 04 (A) 

PREGÃO ELETRÔNICO  – 0  /2020

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO 

LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento 

Cidade: 

CEP: 

Inscrição estadual: 

Telefone comercial: 

Celular: 

Representante legal: 

Cargo: 

Ramo de Atividade: 

 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 

Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa

do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

i. tomar conhecimento de  cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos

venha a participar; 

ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins 

de habilitação nas licitações em que for vencedor;

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociai

regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno 

conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de 

taxas de utilização, conforme previsto no 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às 

taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 

Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.   
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0  /2020 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)  

Bairro: 

UF 

CNPJ/CPF: 

RG 

Fax: 

E-mail: 

Telefone: 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 

Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante: 

tomar conhecimento de  cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos

observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins 

de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 

regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno 

designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e

ção do Sistema Eletrônico de Licitações. 

O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de 

, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da 

itações e Leilões do Brasil.  

O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às 

taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 

Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    
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ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 

de Licitações e Leilões do Brasil, 

do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 

tomar conhecimento de  cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais 

observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins 

s e nas demais normas e 

regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno 

designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e 

O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de 

Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da 

O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às 

taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 
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5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras)

poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil 

Brasileiro, para o fim específico de credenciá

por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a 

sociedade corretora, para tanto: 

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;

ii.  apresentar lance de preço; 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;

iv. solicitar informações via sistema eletrônico;

v. interpor recursos contra atos do pr

vi. apresentar e retirar documentos;

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;

viii. assinar documentos relativos às propostas;

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom

que não poderá ser substabelecido.

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a 

qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação 

assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. Local e data:

Assinatura:_____________________________________________________________

(reconhecer firma em cartório) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO      /2020   

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de L icitações

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil 

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 
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para caso de uso de corretoras)  O Fornecedor/Comprador outorga plenos 

poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil 

de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados 

por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a 

 

e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

 

apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

solicitar informações via sistema eletrônico; 

interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

apresentar e retirar documentos; 

solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

assinar documentos relativos às propostas; 

emitir e firmar o fechamento da operação; e 

praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, 

que não poderá ser substabelecido. 

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a 

qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades 

assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. Local e data:

Assinatura:_____________________________________________________________

/2020   ANEXO 04 (B) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de L icitações

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  
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O Fornecedor/Comprador outorga plenos 

poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil 

lo nos negócios de seu interesse realizados 

por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a 

 

 

e fiel cumprimento do presente mandato, 

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a 

expressa, sem prejuízo das responsabilidades 

assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. Local e data:  

Assinatura:_____________________________________________________________ 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de L icitações  
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Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  

 Telefone: 

 Fax: 

2 Nome: 

 CPF: 

 Telefone: 

 Fax: 

3 Nome: 

 CPF: 

 Telefone: 

 Fax: 

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para

de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos 

decorrentes de seu uso indevido;

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante 

solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 

sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadim

Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.  

Local e data:  

Responsável:___________________________________________________________

Assinatura:_____________________________________________________________
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Função: 

Celular: 

E-mail: 

Função: 

Celular: 

E-mail: 

Função: 

Celular: 

E-mail: 

a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo 

de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos 

decorrentes de seu uso indevido; 

o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante 

solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 

sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e

o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadim

Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.   

Responsável:___________________________________________________________

Assinatura:_____________________________________________________________
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acesso ao sistema são de uso exclusivo 

de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos 

o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante 

a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 

os como firmes e verdadeiros; e 

o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no 

Responsável:___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________ 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa 

Ponta Grossa – Paraná  

EDITAL DE: _____________ ____________________ Nº____/2020

DECLARAÇÃO CONJUNTA:  

1. Declaramos, para fins de direito, que não fomos 

poder público, em qualquer de suas esferas. 

2. Declaramos que não existem fatos impeditivos 

3. Declaramos que nos comprometemos em 

fora dos padrões estabelecidos neste edital. 

4. Declaramos que não possuímos

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou ins alubre e em qualquer trabalho, meno

(dezesseis) anos , salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

5. Declara, que conhece todos os termos da licit

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

exigidos.  

Em ___ de ____________ de ____ 

_____________________________ 

Diretor ou Representante Legal  

 

 

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os 

dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço comp
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ANEXO 05 

PREGÃO ELETRÔNICO  006/2020 

DECLARAÇÃO CONJUNTA  

 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa  

____________________ Nº____/2020.  

Declaramos, para fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

poder público, em qualquer de suas esferas.  

fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

Declaramos que nos comprometemos em substituir nos prazos previstos os produtos que estiverem 

fora dos padrões estabelecidos neste edital.  

não possuímos , em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou ins alubre e em qualquer trabalho, meno

, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

que conhece todos os termos da licit ação , bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre 

Em ___ de ____________ de ____  

_____________________________  

 

a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os 

dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e
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para licitar ou contratar com o 

para participação deste procedimento licitatório.  

os produtos que estiverem 

empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou ins alubre e em qualquer trabalho, meno res de 16 

, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.  

, bem como tomou conhecimento de todas as 

cumpre todos os requisitos 

a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os 

leto, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail. 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO  DE ME/EPP E DE 

Razão Social: 

CNPJ/MF: 

Endereço completo: 

 

Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e para fins de participação no 

Pregão Eletrônico nº  .............,, 

incorrer no artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, que a empresa es

Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

 

Declaro(amos) sob as penas da lei e com a fé do gra u do contador da empresa, o faturamento 

mensal e acumulado do último exercício e aquele ref erente aos meses d

devidamente assinado e (exceto para microempreended or individual).

 

Ainda, declaro(amos) estar ciente de que serão real izadas auditorias por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, co m a finalidade 

enquadramento como ME/EPP, sendo que uma vez consta tada irregularidade poderá ocorrer 

responsabilidade civil, administrativa e criminal n a forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais 

legislações pertinentes. 

 

Faturamento  R$ 

Janeiro/2019   

Fevereiro/2019   

Março/2019   

Abril/2019   

Maio/2019  

Junho/2019   

Julho/2019   

Agosto/2019   

Setembro/2019   

Outubro/2019   
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ANEXO 06 

PREGÃO ELETRÔNICO  006/2020 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO  DE ME/EPP E DE 

FATURAMENTO 

Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e para fins de participação no 

.............,, DECLARO(AMOS) para todos os fins de direito, e sob pena de 

incorrer no artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, que a empresa es tá enquadrada na condição do 

Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

Declaro(amos) sob as penas da lei e com a fé do gra u do contador da empresa, o faturamento 

mensal e acumulado do último exercício e aquele ref erente aos meses d o atual exercício, que vem 

devidamente assinado e (exceto para microempreended or individual).  

Ainda, declaro(amos) estar ciente de que serão real izadas auditorias por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, co m a finalidade de comprovar e veracidade do 

enquadramento como ME/EPP, sendo que uma vez consta tada irregularidade poderá ocorrer 

responsabilidade civil, administrativa e criminal n a forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais 

Fatur amento  R$

Janeiro/2020   

Fevereiro/2020   

Março/2020   

Abril/20 20  

Maio/2020  
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO  DE ME/EPP E DE 

Em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e para fins de participação no 

DECLARO(AMOS) para todos os fins de direito, e sob pena de 

tá enquadrada na condição do 

Declaro(amos) sob as penas da lei e com a fé do gra u do contador da empresa, o faturamento 

o atual exercício, que vem 

Ainda, declaro(amos) estar ciente de que serão real izadas auditorias por amostragem, junto aos 

de comprovar e veracidade do 

enquadramento como ME/EPP, sendo que uma vez consta tada irregularidade poderá ocorrer 

responsabilidade civil, administrativa e criminal n a forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais 

R$ 
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Novembro/2019   

Dezembro/2019   

Acumulado/2098   

 

Por ser a expressão  verdade, firmo(amos) a  presente.

 

(Local) ___  de  ____________ de ____

 

________________(assinatura)________________

Nome legível  sócio proprietário e CPF/MF

 

_________________(assinatura)______________

Nome completo Contador da ME/EPP com CRC

 

Obs: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

 

NOTA 01: a Declaração de ME ou EPP deverá ser elabo rada em papel timbrado da empresa,

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada  e assinada pelo 

contador da empresa, e deverá ainda constar todos o s dados da empresa, tais como: Razão 

Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular,  CNPJ, e
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Acumulado/2020   

Por ser a expressão  verdade, firmo(amos) a  presente. 

(Local) ___  de  ____________ de ____ 

________________(assinatura)________________ 

Nome legível  sócio proprietário e CPF/MF 

assinatura)______________ 

Nome completo Contador da ME/EPP com CRC 

Obs: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de 

NOTA 01: a Declaração de ME ou EPP deverá ser elabo rada em papel timbrado da empresa,

suras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada  e assinada pelo representante legal e pelo 

contador da empresa, e deverá ainda constar todos o s dados da empresa, tais como: Razão 

Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular,  CNPJ, e-mail. 
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Obs: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de 

NOTA 01: a Declaração de ME ou EPP deverá ser elabo rada em papel timbrado da empresa,  sem 

representante legal e pelo 

contador da empresa, e deverá ainda constar todos o s dados da empresa, tais como: Razão 
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Declaramos, sobre as penas da lei e para fis de con tratação com a Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte, pelo Edital de credenciament o nº __/20_

empresa/ instituição_____________CNPJ__________, inexistem s ócios, gerentes ou diretores que 

sejam membros ou servidores em exercício da Prefeit ura de Ponta Grossa,  servidores cedidos ou 

colocados à disposição desta Prefeitura por órgãos da Administração direta ou

cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau , inclusive, dos respectivos membros ou 

servidores da  referida Prefeitura.

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

 

Ponta Grossa_____- de______de 20__

 

____________________________

Assinatura do proponente e RG 

 

 

 

Nota: A presente declaração deve ser firmada pelo proprietário, dirigentes da empresa, e/ou sócios, 

conforme o caso 
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ANEXO 07 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

Declaramos, sobre as penas da lei e para fis de con tratação com a Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte, pelo Edital de credenciament o nº __/20_-, que nos quadro da 

instituição_____________CNPJ__________, inexistem s ócios, gerentes ou diretores que 

sejam membros ou servidores em exercício da Prefeit ura de Ponta Grossa,  servidores cedidos ou 

colocados à disposição desta Prefeitura por órgãos da Administração direta ou

cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau , inclusive, dos respectivos membros ou 

servidores da  referida Prefeitura.  

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

de______de 20__ 

_________ 

 

Nota: A presente declaração deve ser firmada pelo proprietário, dirigentes da empresa, e/ou sócios, 
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Declaramos, sobre as penas da lei e para fis de con tratação com a Autarquia Municipal de 

, que nos quadro da 

instituição_____________CNPJ__________, inexistem s ócios, gerentes ou diretores que 

sejam membros ou servidores em exercício da Prefeit ura de Ponta Grossa,  servidores cedidos ou 

colocados à disposição desta Prefeitura por órgãos da Administração direta ou  indireta, ou, ainda, 

cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau , inclusive, dos respectivos membros ou 

Nota: A presente declaração deve ser firmada pelo proprietário, dirigentes da empresa, e/ou sócios, 
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MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. 0    /2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

CONTRATANTE : AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

público interno, com sede na Rua

05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno exercí

funções, Sr.______ , brasileiro, casado, portador do CI/RG 

__________, residente e domiciliado à Rua ___

CONTRATADA : _________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua_________, inscrita 

no CNPJ sob nº________,, representada pelo Sr._________, portador do CI/RG sob nº____  e inscrito 

no CPF/MF   n°_____, p elo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham

contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto

impressora [..} para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a ser 

realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação realizado sob a forma de 

Pregão Eletrônico nº ____/2019

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e 

descrição abaixo do caminhão: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O preço total para o presente ajuste

constante da proposta corrigida, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e 

suficiente para a total execução do presente objeto. 

2.2. No preço total já encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, 

seguros de transporte, transporte (carga e descarga), e outros e /ou obrigações sociais e, o que se fizer 

necessário.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária:  

CLÁUSULA QUARTA – DA FRANQUIA

4.1. A franquia será de 5.000 (cinco mil) cópias/mês por  máquina
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA________.  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE , pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Balduíno Taques, 445 CEP 84010-050, inscrito 

99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno exercí

.______ , brasileiro, casado, portador do CI/RG -_____________ e inscrito no CPF/MF 

__________, residente e domiciliado à Rua ____________ , nesta cidade e Estado, e 

pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua_________, inscrita 

no CNPJ sob nº________,, representada pelo Sr._________, portador do CI/RG sob nº____  e inscrito 

elo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham

contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:  

DO OBJETO  

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em 

para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a ser 

realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação realizado sob a forma de 

9, oriundo do protocolado municipal nº___ /201

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e 

DO PREÇO  

2.1. O preço total para o presente ajuste  é de R$ ( ) mensal, com total no valor de R$   () anual, 

constante da proposta corrigida, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e 

suficiente para a total execução do presente objeto.  

2.2. No preço total já encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, 

transporte, transporte (carga e descarga), e outros e /ou obrigações sociais e, o que se fizer 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

DA FRANQUIA  

A franquia será de 5.000 (cinco mil) cópias/mês por  máquina  
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AUTARQUIA MUNICIPAL 

, pessoa jurídica de direito 

0, inscrito no CNPJ sob o n° 

99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno exercício de seu mandato e 

_____________ e inscrito no CPF/MF 

_________ , nesta cidade e Estado, e  

pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua_________, inscrita 

no CNPJ sob nº________,, representada pelo Sr._________, portador do CI/RG sob nº____  e inscrito 

elo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e 

contratação de empresa especializada em locação de 

para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a ser 

realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação realizado sob a forma de 

pal nº___ /2019, regendo-se pela Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e 

mensal, com total no valor de R$   () anual, 

constante da proposta corrigida, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e 

2.2. No preço total já encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, 

transporte, transporte (carga e descarga), e outros e /ou obrigações sociais e, o que se fizer 

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
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4.2. Para o pagamento da locação multifuncional laser mo nocromática (preto e branco), será 

pelo valor da franquia mensal, sendo incluso: equip amentos, assistência técnic

toners, peças e suprimentos em geral (exceto papel) ;

4.3. Para o pagamento da Impressora plotter A1, será pel o valor da franquia mensal, acrescido 

do valor dos cartuchos preto, coloridos e rolo de p apel, conforme a demanda de utilização;

5. DO PAGAMENTO  

5.1. O pagamento será efetuado à medida que forem entregue o material solicitado e protocolado com a

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO pela CONTRATADA,

Transporte. 

5.2. O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta

prazo de até 20 (vinte) dias, com aceitação e atesto das Notas Fiscais. 

Obs: Conforme norma de procedimento fiscal nº 095/2009, consolidada com alterações da NPF: 067/210, 

fica obrigatório uso da nota fiscal eletrônica p

5.3. O pagamento deverá ser solicitado mediante requerimento protocolado com os seguintes 

documentos: 

a) Ordem de fornecimento expedida pelo fiscal do contrato;

b) Nota Fiscal dos materiais, devidamente atestado 

c) Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigente);

d) Certidão Negativa de Débito INSS Federal)(c/ validade vigente);

e) Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente).

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ vali

5.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de carta ou fac

símile, assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob  inteira responsabilidade do 

licitante vencedor os prejuízos decorrentes de p

5.5. Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela 

empresa e haverá em decorrência, suspensão do prazo  de pagamento até que o problema seja 

regularizado definitivamente.  

5.6. A Autarquia não fará pagamento à empresa, antes de  paga ou relevada a multa que porventura 

tenha sido aplicada. 

5.7. Antes do pagamento, a Contratante verificará condiç ões de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto à regularidade fi

contrato.  

5.8. A Contratada que estiver pendente de liquidação das  negativas solicitadas no subitem acima 

poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação.
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Para o pagamento da locação multifuncional laser mo nocromática (preto e branco), será 

pelo valor da franquia mensal, sendo incluso: equip amentos, assistência técnic

toners, peças e suprimentos em geral (exceto papel) ; 

Para o pagamento da Impressora plotter A1, será pel o valor da franquia mensal, acrescido 

do valor dos cartuchos preto, coloridos e rolo de p apel, conforme a demanda de utilização;

O pagamento será efetuado à medida que forem entregue o material solicitado e protocolado com a

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO pela CONTRATADA,  na Autarquia Municipal de Transito e 

O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta bancária em nome da proponente no 

prazo de até 20 (vinte) dias, com aceitação e atesto das Notas Fiscais.  

Obs: Conforme norma de procedimento fiscal nº 095/2009, consolidada com alterações da NPF: 067/210, 

fica obrigatório uso da nota fiscal eletrônica para forneci mento de mercadorias para o poder público.

O pagamento deverá ser solicitado mediante requerimento protocolado com os seguintes 

Ordem de fornecimento expedida pelo fiscal do contrato; 

Nota Fiscal dos materiais, devidamente atestado pelo fiscal do contrato; 

Certidão Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigente); 

Certidão Negativa de Débito INSS Federal)(c/ validade vigente); 

Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente). 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ validade vigente).  

Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de carta ou fac

símile, assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob  inteira responsabilidade do 

licitante vencedor os prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de informação.

Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela 

empresa e haverá em decorrência, suspensão do prazo  de pagamento até que o problema seja 

 

A Autarquia não fará pagamento à empresa, antes de  paga ou relevada a multa que porventura 

Antes do pagamento, a Contratante verificará condiç ões de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto à regularidade fi scal, que deverá ser realizada pelo fiscal de 

A Contratada que estiver pendente de liquidação das  negativas solicitadas no subitem acima 

poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação.  

VIGENCIA DO CONTRATO  
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Para o pagamento da locação multifuncional laser mo nocromática (preto e branco), será 

pelo valor da franquia mensal, sendo incluso: equip amentos, assistência técnic a, deslocamento, 

Para o pagamento da Impressora plotter A1, será pel o valor da franquia mensal, acrescido 

do valor dos cartuchos preto, coloridos e rolo de p apel, conforme a demanda de utilização;  

O pagamento será efetuado à medida que forem entregue o material solicitado e protocolado com a 

na Autarquia Municipal de Transito e 

bancária em nome da proponente no 

Obs: Conforme norma de procedimento fiscal nº 095/2009, consolidada com alterações da NPF: 067/210, 

ara forneci mento de mercadorias para o poder público. 

O pagamento deverá ser solicitado mediante requerimento protocolado com os seguintes 

 

Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados por meio de carta ou fac-

símile, assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob  inteira responsabilidade do 

agamento incorretos devido à falta de informação. 

Qualquer erro ou omissão na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela 

empresa e haverá em decorrência, suspensão do prazo  de pagamento até que o problema seja 

A Autarquia não fará pagamento à empresa, antes de  paga ou relevada a multa que porventura 

Antes do pagamento, a Contratante verificará condiç ões de habilitação e qualificação da 

scal, que deverá ser realizada pelo fiscal de 

A Contratada que estiver pendente de liquidação das  negativas solicitadas no subitem acima 
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6.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo por interesse da Administração, ser 

prorrogado  nos termos da Lei n° 8.666/93.

6.2. O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/ 93.

6.3. O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes,  mediante 

termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente.

CLÁ USULA SETIMA – DA ENTREGA 

7.1. A entrega deverá ser agendada com o servidor Ezequiel Luz pelo telefone, pelo telefone 

dias e horário de expediente das 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta

7.2. É de responsabilidade da Contratada, o transporte do 

ainda protegê-los contra perda, corrosão e outras formas de danos como também ficará

empresa vencedora, todos os custos relativos ao transporte dos mesmos, inclusive os devidos como 

taxas diversas, seguros ou outros, não cabendo qualquer ônus à Contratante

CLÁUSULA OITAVA - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E RECEBIMENTO: 

8.1.  Não será aceito objeto 

recondicionamento.  

8.2. O objeto será recebido provisoriamente (Art. 73, II, a da Lei 8.666/93) pelo fiscal designado por 

portaria, para efeito de posterior verif

quantidade estabelecidas neste anexo, mediante a emissão do “TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO”, emitido pelo fiscal. 

8.3. O recebimento definitivo será declarado após 05 (cinco) dias corridos 

do termo de recebimento provisório, período durante o qual será avaliada a qualidade e funcionalidade 

do veículo. 

8.4. O objeto poderá ser rejeitado, se estiver em desacordo com as especificações estabelecidas neste 

edital ou apresentar defeito de fabricação, obrigando o fornecedor a substituir no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, sanando as causas que motivaram a devolução. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATANTE  

9.1. Receber, conferir e avaliar o ob

9.2. Interromper a entrega desde que esteja em desacordo com as especificações e demais exigências 

previstas no Edital e seus anexos; 

9.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a confo

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

9.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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ato será de 12 (doze) meses, podendo por interesse da Administração, ser 

prorrogado  nos termos da Lei n° 8.666/93.  

O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

ões por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

exigidas, na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/ 93. 

O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes,  mediante 

amente autorizado pela autoridade competente. 

DA ENTREGA  

A entrega deverá ser agendada com o servidor Ezequiel Luz pelo telefone, pelo telefone 

dias e horário de expediente das 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

É de responsabilidade da Contratada, o transporte do objeto até o seu local de entrega, devendo 

los contra perda, corrosão e outras formas de danos como também ficará

empresa vencedora, todos os custos relativos ao transporte dos mesmos, inclusive os devidos como 

taxas diversas, seguros ou outros, não cabendo qualquer ônus à Contratante.  

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E RECEBIMENTO: 

objeto que tenha sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou 

será recebido provisoriamente (Art. 73, II, a da Lei 8.666/93) pelo fiscal designado por 

portaria, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com a especificação e da qualidade e 

quantidade estabelecidas neste anexo, mediante a emissão do “TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO”, emitido pelo fiscal.  

.3. O recebimento definitivo será declarado após 05 (cinco) dias corridos contados da data de emissão 

do termo de recebimento provisório, período durante o qual será avaliada a qualidade e funcionalidade 

poderá ser rejeitado, se estiver em desacordo com as especificações estabelecidas neste 

resentar defeito de fabricação, obrigando o fornecedor a substituir no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, sanando as causas que motivaram a devolução.  

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  

.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

.2. Interromper a entrega desde que esteja em desacordo com as especificações e demais exigências 

previstas no Edital e seus anexos;  

.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do produto recebido provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

bjeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

 

Centro   
 

Eletrônico 006/2020   

 
 

44 

ato será de 12 (doze) meses, podendo por interesse da Administração, ser 

O CONTRATADO, deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

ões por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 

O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes,  mediante 

A entrega deverá ser agendada com o servidor Ezequiel Luz pelo telefone, pelo telefone  (42)......em 

a.  

até o seu local de entrega, devendo 

los contra perda, corrosão e outras formas de danos como também ficará a cargo da 

empresa vencedora, todos os custos relativos ao transporte dos mesmos, inclusive os devidos como 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E RECEBIMENTO:  

que tenha sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou 

será recebido provisoriamente (Art. 73, II, a da Lei 8.666/93) pelo fiscal designado por 

icação da sua conformidade com a especificação e da qualidade e 

quantidade estabelecidas neste anexo, mediante a emissão do “TERMO DE RECEBIMENTO 

contados da data de emissão 

do termo de recebimento provisório, período durante o qual será avaliada a qualidade e funcionalidade 

poderá ser rejeitado, se estiver em desacordo com as especificações estabelecidas neste 

resentar defeito de fabricação, obrigando o fornecedor a substituir no prazo máximo de 05 

jeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

.2. Interromper a entrega desde que esteja em desacordo com as especificações e demais exigências 

rmidade do produto recebido provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
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9.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado;  

9.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis

da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas; 

9.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Efetuar a entrega do objeto 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal

indicações referentes : marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garanti

10.2.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os 

termos e especificações previstos neste termo de referê

10.3. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou 

defeitos;  

10.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

10.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUND A 

12.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2. Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993.  

12.3. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

12.4. Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.5. A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a 

mesma determinar.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIR A 

13.1. A fiscalização do contrato ficará por conta do servidor Ezequiel Luz, portador

inscrito no CPF/MF nº _____, residente_____.
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.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina 

da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas; 

.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

inculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal-e, na qual constarão as 

indicações referentes : marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garanti

se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os 

termos e especificações previstos neste termo de referência e demais regras editalícias. 

. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou 

. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO  

.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

A - DA RESCISÃO  

.1. Este contrato poderá ser rescindido:  

.2. Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 

 

.3. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

.4. Judicialmente, nos termos da legislação.  

.5. A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 

juízos causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a 

A - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

A fiscalização do contrato ficará por conta do servidor Ezequiel Luz, portador

inscrito no CPF/MF nº _____, residente_____. 
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.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

e em conformidade com a disciplina 

da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas;  

.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

inculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

e, na qual constarão as 

indicações referentes : marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;  

se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de transporte e de pessoal, 

necessários à entrega, orientação do uso dos materiais contratados, em plena conformidade com os 

ncia e demais regras editalícias.  

. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o objeto com avarias ou 

. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

.2. Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 

.3. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração.  

.5. A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 

juízos causados à contratante, bem como na assunção dos serviços pela contratante na forma que a 

A fiscalização do contrato ficará por conta do servidor Ezequiel Luz, portador do CI/RG nº_____ e 
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13.2. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à Administração 

reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilid

a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 

e Decreto Municipal  nº 12.722, de 16/03/2017.

13.3. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante tod

dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

13.4. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais, 

refazendo e retificando as suas expensas, os serviços que

ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas em contrato. 

13.5. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sançõe

solicitação de pagamento que deverá ser protocolada na Autarquia Municipal de Transito e Transporte 

acompanhada da cópia do empenho, Certidão Negativa Federal, Municipal, FGTS e Trabalhista, o qual 

será ser conferido e atestado pelo fiscal do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUART A 

14.1. A contratada estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 

21/06/93, seus parágrafos e incisos. 

14.2. A contratada será aplicada multa pelo contratante, sem prejuízo da faculdade de rescisão e de 

eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber: 

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela in

caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

14.3. Multa de 0,5% (cinco décimos) por cento, sobre o valor da proposta atualizada, por dia que exceder 

o prazo contratual para fornecimento do objeto. 

14.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

parcial ou qualquer outra irregularidade. 

14.5. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, 

previstas na Lei 8.666/93.  

14.6. Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser 

pago à contratada ou mediante pagamento em moeda corrente ou, ainda, judicialmente quando for o 

caso.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -

15.1. O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial 

do Município . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –  

16.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o 

foro da Comarca de Ponta Grossa. 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
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Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à Administração 

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilid

a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 

e Decreto Municipal  nº 12.722, de 16/03/2017. 

Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante tod

dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais, 

refazendo e retificando as suas expensas, os serviços que não estiverem com resultados satisfatórios, 

ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas em contrato.  

Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, solicitar alterações e repactuações do contrato, 

solicitação de pagamento que deverá ser protocolada na Autarquia Municipal de Transito e Transporte 

acompanhada da cópia do empenho, Certidão Negativa Federal, Municipal, FGTS e Trabalhista, o qual 

er conferido e atestado pelo fiscal do contrato.  

A - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS  

.1. A contratada estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 

21/06/93, seus parágrafos e incisos.  

.2. A contratada será aplicada multa pelo contratante, sem prejuízo da faculdade de rescisão e de 

eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber: 

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em 

caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.  

.3. Multa de 0,5% (cinco décimos) por cento, sobre o valor da proposta atualizada, por dia que exceder 

o prazo contratual para fornecimento do objeto.  

ulta de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

parcial ou qualquer outra irregularidade.  

.5. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, 

.6. Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser 

pago à contratada ou mediante pagamento em moeda corrente ou, ainda, judicialmente quando for o 

- DA EFICÁCIA  

nte contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial 

 DO FORO  

.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o 

de Ponta Grossa.  

 

Centro   
 

Eletrônico 006/2020   
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Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela entrega, à Administração 

se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer 

a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 

Ficará a cargo do fiscal exercer ampla, restrita e permanente fiscalização durante toda a execução 

dos serviços, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos.  

A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais, 

não estiverem com resultados satisfatórios, 

Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

s, solicitar alterações e repactuações do contrato, 

solicitação de pagamento que deverá ser protocolada na Autarquia Municipal de Transito e Transporte 

acompanhada da cópia do empenho, Certidão Negativa Federal, Municipal, FGTS e Trabalhista, o qual 

.1. A contratada estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 

.2. A contratada será aplicada multa pelo contratante, sem prejuízo da faculdade de rescisão e de 

eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:  

execução total do contrato, e em 

.3. Multa de 0,5% (cinco décimos) por cento, sobre o valor da proposta atualizada, por dia que exceder 

ulta de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

.5. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, 

.6. Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser 

pago à contratada ou mediante pagamento em moeda corrente ou, ainda, judicialmente quando for o 

nte contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial 

.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o 



 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Rua Dr. Colares com esquina Balduíno Taques

Protocolo 500108/2020 e SEI 26.083/2020 

16.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 

16.3. Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato.  

Ponta Grossa,_____  

CONTRATADA CONTRATANTE 

Testemunhas    

 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
Dr. Colares com esquina Balduíno Taques, 445  – 1º Andar  –  Centro  

Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035 
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.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente.  

.3. Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

CONTRATADA CONTRATANTE  

 

Centro   
 

Eletrônico 006/2020   
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.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

.3. Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 


