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 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

RUA DR. COLARES, 750  -  TEL.3220-1035 - 84010-000 PONTA GROSSA (PR) 

AMTT/ADM: 005/2021            Ponta Grossa, 11 de fevereiro de 2021. 
 
 

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

Solicitamos os préstimos de V.S.ª no sentido de autorizar a realização de 

processo licitatório para aquisição de galões de água mineral e reposições de 

água em galões com entrega, aquisição de água em garrafas e copos, conforme 

projeto básico e requisição anexa. 

 

 

Sem mais para o momento,  
 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 
 

Josiane Farias 

Departamento Administrativo 
 
 
 
 
Ao 
Ilmo. Sr. 
Celso Cieslak 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

RUA DR. COLARES, 750  -  TEL.3220-1035 - 84010-000 PONTA GROSSA (PR) 

PROJETO BÁSICO 
 

1. DO OBJETO  
 

Tem por objetivo o presente projeto básico especificar quantificar e definir 
valor máximo para a contratação de empresa para fornecimento de reposição de 
água mineral em galões de 20 litros, galões vazios e copos de 200ml., incluindo 
a entrega.  
 
2. JUSTIFICATIVA 
 

Para atender as necessidades internas da Autarquia Municipal de Trânsito 
pelo período aproximado de 12 (doze) meses. Bem como atender os Agentes de 
Trânsito e demais servidores quando escalados para atendimento de eventos e 
fechamentos de vias entre outras ações. 
 
3. PRAZOS DE ENTREGA 

 
O fornecedor disponibilizará a entrega dos galões na Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transportes, quando for solicitado pelo fiscal, e deverá ser entregue 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas). 

A reposição dos galões de água será de aproximadamente 20 (vinte) galões 
semanais, mediante solicitação do Departamento Administrativo. Para as 
garrafas e copos será solicitado pelo fiscal. 
 
4. MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

Item Descrição Qtd Total 

01 Reposição de Galões de água mineral de 20 litros 1.560 

02 Garrafas de água mineral 500 ml 1.008 

03 Copos de água mineral 200 ml 2.256 

 

- Declaração da empresa informando a procedência e qualidade dos 

produtos, que irá entregar bem como nº de telefone que estará disponível para 

atendimento durante o horário comercial constando nome de funcionários 

autorizados para atendimentos e solução de possíveis problemas; 

- Também a distribuidora deverá apresentar análise da água mensal com 
assinatura de um químico responsável com CRQ. 

- Água mineral natural, nível de PH igual ou maior que 7, comprovado no 
rotulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com rótulo indicando 
a procedência e validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega 
do material; de acordo com as normas da ANVISA, e as normas técnicas da 
ABNT, com selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde; devidamente 
lacrados e selados, acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. 
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 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

RUA DR. COLARES, 750  -  TEL.3220-1035 - 84010-000 PONTA GROSSA (PR) 

- Garrafão plástico transparente para água mineral com capacidade de 20 
litros fabricado em polipropileno puro (pp); acondicionamento exclusivo de água 
mineral; com capacidade de 20 litros. Obs. Os vasilhames deverão ser novos 
(nunca antes utilizados) isentos de manchas, deformações e sujidades. 

- Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as 
embalagens plástico-garrafão retornáveis que obedeçam em seu processo de 
fabricação as normas constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre 
embalagem plástica para água mineral e potável de mesa. 

- Deverá constar nome, CNPJ, número de registro da embalagem no MS, 
data de fabricação e prazo de validade. 

- Deverá efetuar a troca dos galões vencidos para as reposições. 
- NÃO será exigida amostra dos produtos. 

 
5. DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 
 

5.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação 
orçamentária que a Contabilidade indicar. 

5.2 – A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte procederá ao 
pagamento, mensal, no prazo de 10 dias após protocolo de solicitação de 
pagamento. 
 
6. DO CONTRATO 
 

O contrato será para reposição dos itens por 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado, mantendo os valores licitados, conforme Lei nº 8666/93.  

 

7. DA ENTREGA 
 

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da AMTT no horário das 

08:00 às 12:00 horas, a descarga e empilhamento dos produtos é de 

responsabilidade da empresa vencedora do item. 

Substituição de produto em 12 (doze) horas, caso o mesmo seja rejeitado 

pela Fiscalização dos Serviços no momento da entrega ou durante a 

manipulação. 

 
8. FISCALIZAÇÃO  

 

A fiscalização e o recebimento dos produtos ficarão a cargo dos servidores 

Flavio Flores Gehrke e Mari Luiza Metzger Bauchrowitz do Departamento 

Administrativo da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 
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 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

RUA DR. COLARES, 750  -  TEL.3220-1035 - 84010-000 PONTA GROSSA (PR) 

 

 

9. VALOR 

 

O valor máximo para esta licitação é de R$ 29.901,60 (Vinte e nove mil 

novecentos e um reais e sessenta centavos). 

 

10. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas 

obrigações: 

Sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 e responsabilidade 

civil e criminal: 

- advertência; 

- 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto 

licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

- O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior 

será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do 

prazo ajustado; 

- 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega; 

- 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 sanções cabíveis. 

- A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra 

forma de cobrança administrativa ou judicial. 

 

 

Ponta Grossa, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

Josiane Farias 

Departamento Administrativo 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Rua Doutor Colares, 750– 1º Andar  –  Centro      Fone/fax: (42) 3901-4011 

 

REQUISIÇÃO - Det 
 
Reposição de Água, Galões, Garrafas e copos.   

 

Nº  
Item Quantitativo 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
CÓDIGO  

LICITAÇÃO 

MÉDIA DOS PREÇOS 

 Quant. Unid. Unitario Total 

01 150 Unidade Reposição de Galões de água mineral de 20 litros.  R$ 17,16 R$ 2.574,00 

03 408 Garrafas Garrafas de água mineral 500 ml  R$ 1,63 R$ 665,04 

Total Geral R$ 3.239,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Josiane Farias  
Responsável pelo projeto 

 
 
 
Juarez Alves 
Diretor DET 

 
 
 
Celso Cieslak 
Presidente da AMTT 

 
Em      ____/____/2021 

 
 

 
AUTORIZADO EM____/____/2021 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Rua Doutor Colares, 750– 1º Andar  –  Centro      Fone/fax: (42) 3901-4011 

 

REQUISIÇÃO - Estar 

 
Reposição de Água, Galões, Garrafas e copos.   

 

Nº  
Item Quantitativo 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
CÓDIGO  

LICITAÇÃO 

MÉDIA DOS PREÇOS 

 Quant. Unid. Unitario Total 

01 300 Unidade Reposição de Galões de água mineral de 20 litros.  R$ 17,16 R$ 5.148,00 
02 300 Garrafas Garrafas de água mineral 500 ml  R$ 1,63 R$ 489,00 
03 528 Copos Copos de água mineral 200 ml  R$ 0,66 R$348,48 

Total Geral R$ 5.985,48 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Josiane Farias 
Responsável pelo projeto 

 
 
 
 
João Rodrigo Pontes 
Departamento de Trânsito 

 
 
 
Celso Cieslak 
Presidente da AMTT 

 
Em      ____/____/2021 

 
Em      ____/____/2021 

 
AUTORIZADO EM____/____/2021 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Rua Doutor Colares, 750– 1º Andar  –  Centro      Fone/fax: (42) 3901-4011 

 

REQUISIÇÃO –Rodoviária  
 
Reposição de Água, Galões, Garrafas e copos.   

 

Nº  
Item Quantitativo 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
CÓDIGO  

LICITAÇÃO 

MÉDIA DOS PREÇOS 

 Quant. Unid. Unitario Total 

01 120 Unidade Reposição de Galões de água mineral de 20 litros.  R$ 17,16 R$ 2.059,20 
02 336 Copos Copos de água mineral 200 ml  R$ 0,66 R$ 221,76 

Total Geral R$ 2.280,96 
 
 
 
 

 
 
 
 
Josiane Farias  
Responsável pelo projeto 

 
 
 
 
Rosana da Cruz Silva 
Coordenadora Detra 

 
 
 
Celso Cieslak 
Presidente da AMTT 

 
Em      ____/____/2021 

 
Em      ____/____/2021 

 
AUTORIZADO EM____/____/2021 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Rua Doutor Colares, 750– 1º Andar  –  Centro      Fone/fax: (42) 3901-4011 

 

REQUISIÇÃO - Transito 

 
Reposição de Água, Galões, Garrafas e copos.   

 

Nº  
Item Quantitativo 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
CÓDIGO  

LICITAÇÃO 

MÉDIA DOS PREÇOS 

 Quant. Unid. Unitario Total 

01 300 Unidade Reposição de Galões de água mineral de 20 litros.  R$ 17,16 R$ 5.148,00 
02 300 Garrafas Garrafas de água mineral 500 ml  R$ 1,63 R$ 489,00 
03 528 Copos Copos de água mineral 200 ml  R$ 0,66 R$348,48 

Total Geral R$ 5.985,48 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Josiane Farias  
Responsável pelo projeto 

 
 
 
 
João Rodrigo Pontes 
Departamento de Trânsito 

 
 
 
Celso Cieslak 
Presidente da AMTT 

 
Em      ____/____/2021 

 
Em      ____/____/2021 

 
AUTORIZADO EM____/____/2021 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Rua Doutor Colares, 750– 1º Andar  –  Centro      Fone/fax: (42) 3901-4011 

 

REQUISIÇÃO - Detra 
 
Reposição de Água, Galões, Garrafas e copos.   

 

Nº  
Item Quantitativo 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
CÓDIGO  

LICITAÇÃO 

MÉDIA DOS PREÇOS 

 Quant. Unid. Unitario Total 

01 90 Unidade Reposição de Galões de água mineral de 20 litros.  R$ 17,16 R$ 1.544,40 

02 336 Copos Copos de água mineral 200 ml  R$ 0,66 R$ 221,76 

Total Geral R$ 1.766,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Josiane Farias  
Responsável pelo projeto 

 
 
 
 
Rosana da Cruz Silva 
Coordenadora Detra 

 
 
 
Celso Cieslak 
Presidente da AMTT 

 
Em      ____/____/2021 

 
Em      ____/____/2021 

 
AUTORIZADO EM____/____/2021 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Rua Doutor Colares, 750– 1º Andar  –  Centro      Fone/fax: (42) 3901-4011 

 

REQUISIÇÃO – Adm. 
 
Reposição de Água, Galões, Garrafas e copos.   

 

Nº  
Item Quantitativo 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
CÓDIGO  

LICITAÇÃO 

MÉDIA DOS PREÇOS 

 Quant. Unid. Unitario Total 

01 600 Unidade Reposição de Galões de água mineral de 20 litros.  R$ 17,16 R$ 10.296,00 

04 528 Copos Copos de água mineral 200 ml  R$ 0,66 R$ 348,48 

Total Geral R$ 10.644,48 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Josiane Farias   
Responsável pelo projeto 

 
 
 
 

 
 
 
Celso Cieslak 
Presidente da AMTT 

 
Em      ____/____/2021 

 
Em      ____/____/2021 

 
AUTORIZADO EM____/____/2021 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,73

Item 1: agua mineral

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 0,86

Órgão: MUNICÍPIO DE MORUNGABA Data: 22/12/2020 00:00

Relatór io gerado no dia 09/02/2021 16:03:30  (IP:  179.107.30.20)

Relatório de Cotação: cotação rápida 1896

Pesquisa realizada entre 09/02/2021 16:02:46 e 09/02/2021 16:02:26

Item 1: agua mineral

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

6 1 R$ 0,73 (un) R$ 0,73

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MUNICÍPIO DE MORUNGABA 00075320 22/12/2020 R$ 0,86

2 CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ 00002120 30/09/2020 R$ 0,63

3 PARANAPREVIDENCIA / (1) PARANAPREVIDENCIA NºLicitação:810865 28/04/2020 R$ 0,70

Valor Unitário R $
0,73

Valor Global:  R$ 0,73

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 0,73 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,73

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade água mineral natural sem gás límpida, copo plástico com tampa de vedação em alumínio, 200 ml. validade mínima de 08 (oito) 
meses a partir da data de entrega no almoxarifado.

Valor do item em relação ao total

1) agua mineral

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0

2

4

6

1 / 3 
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Objeto: ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA 2021

Descrição: COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML - COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

S R P : NÃO

Identif icação: 00075320

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Fonte: servicos.morungaba.sp.gov.br:58
00/transparencia/

Quantidade: 410

Unidade: UN

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.658.899/0001-08
* VENCEDOR *

RONALDO JOSE FRARE R$ 0,86

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 0,63

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Objeto: Aquisição de produtos de copa e cozinha

Descrição: AGUA MINERAL COPO 200ML - AGUA MINERAL COPO 200ML

Data: 30/09/2020 00:00

Modalidade: DISPENSA

S R P : NÃO

Identif icação: 00002120

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: transparencia.camaraitabera.sp.g
ov.br:5656/transparencia/

Quantidade: 336

Unidade: UN

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

62.815.329/0001-68
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO LOUREIRO DE ITABERA LTDA R$ 0,63

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais R$ 0,70

Órgão: PARANAPREVIDENCIA / (1) PARANAPREVIDENCIA

Objeto: Aquisição de material de cantina, conforme quantidades e condições
estipulados em edital e seus anexos.

Descrição: AGUA MINERAL - Água mineral natural sem gás límpida, copo plástico com
tampa de vedação em alumínio, 200 ml. Validade mínima de 08 (oito) meses a
partir da data de entrega no almoxarifado.

Data: 28/04/2020 10:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:810865

Lote/Item: 12/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/05/2020 15:49

Homologação: 07/05/2020 15:49

2 / 3 
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http://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/scpi9PrefeituraMorungaba/00075320-MUNIC%C3%8DPIO-DE-MORUNGABA/Ata%20da%20Sess%C3%A3o%20-%20PREG%C3%83O%20PRESENCIAL_1.RTF
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop?opcao=consultarDetalhesLicitacao&numeroLicitacao=810865


Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 7.440

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

04.879.012/0001-99
* VENCEDOR *

EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Os copos serão acondicionados em caixas com 48 unidades. O prazo de validade é de 12(doze) meses a partir do envase. Marca própria da envasa
dora licitante .                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Morretes RIO DOS PATOS, S/N (41) 3415-1102 serradagraciosa@serradagraciosa.com.br

VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  marca - font life - Água mineral natural sem gás límpida, copo plásticocom tampa de vedação em alumínio, 200 ml. Validademínima de 08 (oito) m
eses a partir da data de entrega noalmoxarifado                                    

Endereço:
,

J.S.A. BRASIL COMERCIAL EIRELI-EPP R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Água mineral natural sem gás límpida, copo plástico com tampa de vedação em alumínio, 200 ml. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da 
data de entrega no almoxarifado.Marca: Timbu - Modelo: Copo Plastico 200 ml - Fabricante: AGUA MINERAL TIMBU LTDA.                                    

Endereço:
,

DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME R$ 0,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Requinte                                    

Endereço:
,

3 / 3 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Média dos Preços Obtidos: R$ 16,22

Relatór io gerado no dia 09/02/2021 15:51:39  ( IP:  179.107.30.20)

Relatório de Cotação: cotação rápida 1895

Pesquisa realizada entre 09/02/2021 15:50:09 e 09/02/2021 15:49:12

Item 1: garrafão

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

11 1 R$ 16,22 (un) R$ 16,22

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO|PREFEITURA DA
UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ

Dispensa de
Licitação Nº
93/2020
UASG: 153119

01/12/2020 R$ 14,97

2 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE|UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE

Dispensa de
Licitação Nº
412/2020
UASG: 154042

01/12/2020 R$ 13,00

3 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE|UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE

Dispensa de
Licitação Nº
445/2020
UASG: 154042

01/12/2020 R$ 13,80

4 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA NºPregão:212020
UASG:926208

26/11/2020 R$ 16,48

5 SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC NºPregão:1602020
UASG:927996

23/11/2020 R$ 9,24

6 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá|INST. FED.DO
PARANÁ/CÂMPUS PALMAS

Dispensa de
Licitação Nº
3/2020
UASG: 154676

01/08/2020 R$ 20,00

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL NºPregão:662020
UASG:987493

13/07/2020 R$ 33,27

8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE NºPregão:662020
UASG:460027

24/03/2020 R$ 8,99

Valor Unitário R $
16,22

Valor Global:  R$ 16,22

Valor do item em relação ao total

1) garrafão

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

10

15

1 / 6 
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Item 1: garrafão

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 14,97

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ

Objeto: Aquisição de garrafões de água

Descrição: GARRAFÃO - GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L,
APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

CatMat: 402921 - GARRAFÃO, PLÁSTICO, 20 L, ÁGUA MINERAL, VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº
93/2020 / UASG: 153119

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.702.009/0001-66
* VENCEDOR *

JMZ SOLUCOES E ASSESSORIA EM ENGENHARIA EIRELI R$ 14,97

Marca: plast                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETOR
NÁVEL, NBR 14222/14328                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV NELSON CARDOSO, 00309 (21) 2026-2357/ (21) 6950-5664 contato.jmzsolucoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 13,00

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Objeto: Empenho estimativo, para fornecimento de água mineral em bombonas de 20
litros.

Descrição: GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLASTICO - ÁGUA MINERAL
NATURAL, TIPO:SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO
EMBALAGEM:RETORNÁVEL - COMPLEMENTO: EMBALAGEM: BOMBONAS COM
20 LITROS.

CatMat: 68721 - GARRAFÃO , GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST NOME

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº
412/2020 / UASG: 154042

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 16,22 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 16,22

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade 16596 - água mineral de 20 litros água mineral 20 litros. água mineral sem gás, acondicionada em galão de 20 litros, contendo m
enos de 200mg de sódio por litro

100%

Item 1
0

5
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U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.124.852/0001-65
* VENCEDOR *

ANDRE DE MORAES LOUREIRO & CIA LTDA R$ 13,00

Marca: DIVERSA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM:RETORNÁVEL - COMPLEMENTO: EMBALAGEM: BO
MBONAS COM 20 LITROS.                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais R$ 13,80

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Objeto: Garrafão, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, APLICAÇÃO:ÁGUA
MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VAZIO, TRANSPARENTE,
RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

Descrição: GARRAFÃO - GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L,
APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

CatMat: 402921 - GARRAFÃO, PLÁSTICO, 20 L, ÁGUA MINERAL, VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº
445/2020 / UASG: 154042

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br

Quantidade: 230

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.124.852/0001-65
* VENCEDOR *

ANDRE DE MORAES LOUREIRO & CIA LTDA R$ 13,80

Marca: diversa                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETOR
NÁVEL, NBR 14222/14328                                    

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 16,48

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral,
incluindo a entrega, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, para a
sede do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina..

Descrição: GARRAFÃO - Água mineral natural sem gás radifera de fontes hipertermais,
acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, com prazo de
validade não inferior a 3 meses, com registro no órgão competente do Ministério
da Saúde. Incluída a entrega no local.

CatMat: 68721 - GARRAFÃO , GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST NOME

Data: 26/11/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:212020 / UASG:926208

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br

Quantidade: 430

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.148.257/0001-10
* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI R$ 16,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Santa Catarina                                            
Fabricante:  Água Mineral Santa Catarina                                            
Modelo :  20 litros 
Descrição:  Água mineral natural sem gás radifera de fontes hipertermais, acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, com prazo de validade não
 inferior a 3 meses, com registro no órgão competente do Ministério da Saúde. Incluída a entrega no local.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone:
SC Palhoça RUA NELSON MARTINS, 834 Adrianaldo Vieira da Cunha (48) 3242-6286

32.326.557/0001-03 TASSIO CERQUEIRA MIRANDA 90053931220 R$ 16,96

Marca: SANTA CATARINA                                            
Fabricante:  SANTA CATARINA                                            
Modelo :  Nacional 
Descrição:  Água mineral natural sem gás radífera de fontes hipotermais, acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, com prazo de validade não 
inferior a 3 meses, com registro no órgão competente do Ministério da Saúde. Incluída a entrega no local.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
TRAVESSA WE-70 (CIDADE NOVA VI), 491 (91) 3275-8407 tassiocm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 9,24

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo e Água Mineral em garrafão de 20 litros,
para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Estado, no âmbito da
Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE..

Descrição: GARRAFÃO - GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L,
APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

CatMat: 402921 - GARRAFÃO, PLÁSTICO, 20 L, ÁGUA MINERAL, VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

Data: 23/11/2020 10:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1602020 /
UASG:927996

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br

Quantidade: 78.300

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.511.061/0001-37
* VENCEDOR *

AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI R$ 8,50

Marca: CRISTALINA                                            
Fabricante:  CRISTALINA                                            
Modelo :  RECARGA DE ÁGUA DE 20 LTS 
Descrição:  200012345 - ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, COM TAMPA E LACRE; CONTENDO 20 LITROS; SEM VASILHAM
E UNIDADES DE RIO BRANCO.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R 6 DE AGOSTO, 547 Aldeise (68) 3026-4868 aldeisasamuel@gmail.com

34.702.431/0001-11 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO R$ 9,98

Marca: M.MARIO                                            
Fabricante:  M.MARIO                                            
Modelo :  UNIDADE 
Descrição:  ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLIPROPILENO COM TAMPA E LACRE, CAPACIDADE 20 L, SEM VASILHAME.                               
     

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AC Rio Branco AV CEARA, 3.201 (68) 3227-3248

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Iniciais R$ 20,00
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Órgão: INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá
INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral sob
demanda em vasilhame de 20 litros e fornecimento do vasilhame de 20 litros
conforme a demanda do Campus Palmas.

Descrição: GARRAFÃO - GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L,
APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

CatMat: 402921 - GARRAFÃO, PLÁSTICO, 20 L, ÁGUA MINERAL, VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

Data: 01/08/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 3/2020
/ UASG: 154676

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.go
v.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

11.793.272/0001-02
* VENCEDOR *

EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI R$ 20,00

Marca: Fortaleza                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETOR
NÁVEL, NBR 14222/14328                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MG Teófilo Otoni RUA NAIR SOARES, 600 (33) 3522-5929 comercial-fortaleza@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Mediana das Propostas Iniciais R$ 33,27

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, para os programas
Socioassistenciais.

Descrição: GARRAFÃO - GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L,
APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

CatMat: 402921 - GARRAFÃO, PLÁSTICO, 20 L, ÁGUA MINERAL, VAZIO,
TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

Data: 13/07/2020 09:45

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:662020 /
UASG:987493

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/08/2020 09:32

Homologação: 24/08/2020 13:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

Quantidade: 70

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

02.867.342/0001-39
* VENCEDOR *

FRANKE & ZIMMER LTDA R$ 33,27

Marca: ITAIPU                                            
Fabricante:  ITAIPU                                            
Modelo :  . 
Descrição:  GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETOR
NÁVEL, NBR 14222/14328                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Cascavel R SAO LUIZ, 1488 Paulo (45) 3223-7448 frankepaulo@ig.com.br

08.036.508/0001-51 CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. R$ 33,27

Marca: Itaipu                                            
Fabricante:  Itaipu                                            
Modelo :  20 litros 
Descrição:  VASILHAME DE ÃGUA MINERAL 20 LITROS - INCLUSO A ÃGUA.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Cascavel R MACHADO DE ASSIS, 384 Everaldo José Gonçalves (45) 3223-0275 distriibuidoracarioca@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Iniciais R$ 8,99

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para
atendimento das unidades da rede da Secretaria Municipal de Saúde e do
Hospital Municipal São José.

Descrição: GARRAFÃO - 16596 - ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ÁGUA MINERAL 20
LITROS. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20
LITROS, CONTENDO MENOS DE 200MG DE SÓDIO POR LITRO

CatMat: 68721 - GARRAFÃO , GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST NOME

Data: 24/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:662020 /
UASG:460027

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/05/2020 15:05

Homologação: 22/05/2020 09:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

Quantidade: 7.500

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

08.310.833/0001-60
* VENCEDOR *

MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R$ 8,99

Marca: FONT LIFE                                            
Fabricante:  FONT LIFE                                            
Modelo :  "ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ÁGUA MINERAL 20 LITROS. 
Descrição:  "ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ÁGUA MINERAL 20 LITROS. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS, CONTENDO ME
NOS DE 200MG DE SÓDIO POR LITRO"                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R NORUEGA, 533 WILLIAN (47) 3366-1543 contato@distribuidoramomm.com.br
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Média dos Preços Obtidos: R$ 1,26

Relatór io gerado no dia 09/02/2021 13:20:55  ( IP:  179.107.30.20)

Relatório de Cotação: cotação rápida 1893

Pesquisa realizada entre 09/02/2021 13:18:59 e 09/02/2021 13:17:31

Item 1: agua mineral

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

9 1 R$ 1,26 (un) R$ 1,26

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 2ª Região/SP NºPregão:732020
UASG:80010

09/11/2020 R$ 0,62

Valor Unitário R $
0,62

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 JANDAIA DO SUL PREFEITURA / (1) PREF MUN JANDAIA DO SUL NºLicitação:824314 03/08/2020 R$ 0,93

2 PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (2) TUNAS DO PARANA PR NºLicitação:808550 31/03/2020 R$ 1,57

3 PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (2) TUNAS DO PARANA PR NºLicitação:804391 27/02/2020 R$ 1,92

Valor Unitário R $
1,47

Valor Global:  R$ 1,26

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) agua mineral

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0

5

10
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Item 1: agua mineral

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 0,62

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
2ª Região/SP

Objeto: Registro de Preços para aquisição de água mineral em garrafas de 500/510ml..

Descrição: GARRAFÃO - Água mineral, natural, potável, de mesa, sem gás, embalada em
garrafas descartáveis de 500/510ml, tipo PET (12 garrafas por fardo).

CatMat: 68721 - GARRAFÃO , GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST NOME

Data: 09/11/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:732020 / UASG:80010

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/11/2020 11:16

Homologação: 03/12/2020 12:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br

Quantidade: 24.996

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.785.709/0001-42
* VENCEDOR *

CR 10 COMERCIAL - EIRELI R$ 0,58

Marca: Puraqua                                            
Fabricante:  Serra da Cantareira Águas Minerais Ltda EPP                                            
Modelo :  Não se aplica 
Descrição:  Água mineral, natural, potável, de mesa, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500/510ml, tipo PET (12 garrafas por fardo) Marcas de refe
rência: Cristalina, Mogiana, Indaiá.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R PADRE ESTEVAO PERNET (TATUAPE), 633 (11) 2366-7020 cr10comercial@terra.com.br

06.222.556/0001-09 MARIA ANGELA DE MORAES R$ 0,59

Marca: Claríssima Gold                                            
Fabricante:  Serrana Industria de Bebidas Ltda.                                            
Modelo :  garrafa de 510ml 
Descrição:  Água mineral, natural, potável, de mesa, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500/510ml.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo EST DA BARRAGEM, 1027 Maria Angela de Moraes (11) 5977-3758 intercominterlagos@ig.com.br

16.643.051/0001-71 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA R$ 0,62

Marca: Cristal gold                                            
Fabricante:  cristal gold                                            
Modelo :  Cristal gold 
Descrição:  Água mineral, natural, potável, de mesa, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500/510ml, tipo PET (12 garrafas por fardo).                         
           

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LUIZ PARIGOT DE SOUZA, 221 RENATA (11) 98878-3524 fernando.sa@bol.com.br

03.649.725/0001-01 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI R$ 1,00

Marca: jacutinga                                            
Fabricante:  min serrana                                            
Modelo :  510/500ml 
Descrição:  Água mineral, natural, potável, de mesa, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500/510ml, tipo PET (12 garrafas por fardo).                         
           

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Americana AV SAO JERONIMO, 2351 ELZA (19) 3406-8623 contatomoradadosol@outlook.com

07.298.903/0001-40 ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA R$ 1,50

Preço Estimado: R$ 1,26 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 1,26

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade agua mineral sem gás embalagem com 500 ml
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Monteiro Lobato                                            
Fabricante:  Mineração Monteiro Lobato LTDA                                            
Modelo :  Água Mineral Natural SEM GÁS/ GARRAFA PET 500/510m 
Descrição:  Água mineral, natural, potável, de mesa, sem gás, embalada em garrafas descartáveis de 500/510ml, tipo PET (12 garrafas por fardo).                         
           

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais R$ 0,93

Órgão: JANDAIA DO SUL PREFEITURA / (1) PREF MUN JANDAIA DO SUL

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de água mineral, botijão e carga de
gás liquefeito (P-13) e (P-45), destinados a vários setores e departamentos
deste município, para um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de
Referência (Anexo V).

Descrição: AGUA MINERAL - Água mineral, sem gás, embalagem de 510ml, potável
dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com
marca, procedência e validade (no mínimo de 6 meses) impressas embalagem
do produto, conforme Especificações do Termo de Referencia (Anexo V).

Data: 03/08/2020 08:00

Modalidade: Pregão

S R P : SIM

Identif icação: NºLicitação:824314

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/08/2020 13:50

Homologação: 04/08/2020 13:50

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 2.000

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.031.429/0001-01
* VENCEDOR *

BARBARA VANESSA FUKAGAWA R$ 0,92

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Água mineral, sem gás, embalagem de 510ml, potável dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
 e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 6 meses) impressas embalagem do produto.MARCA: SA
FIRA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Jandaia do Sul AVENIDA TANCREDO NEVES, 843 (43) 3534-4456 contecont@brturbo.com.br

CAROL COMERCIAL LTDA - ME R$ 0,93

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Água mineral, sem gás, embalagem de 510ml, potável dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
 e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 6 meses) impressas embalagem do produto.Marca: Crist
al PremiumUnidade: UndA empresa declara estar de acordo com todas as exigências do edital                                    

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais R$ 1,57

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (2) TUNAS DO PARANA PR

Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Materiais de Copa e
Cozinha, para atender as necessidades das Secretarias de Educação e
Administração, conforme detalhamento do anexo I – Termo de Referência.

Descrição: AGUA MINERAL - Agua mineral sem gás embalagem com 500 ml

Data: 31/03/2020 08:30

Modalidade: Pregão

S R P : SIM

Identif icação: NºLicitação:808550

Lote/Item: 10/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/04/2020 10:57

Homologação: 16/04/2020 10:57

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1.210

3 / 4 
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U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

72.131.402/0001-36
* VENCEDOR *

VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R$ 1,57

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  marca - font life - Agua mineral sem gás embalagem com 500 ml                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R FRANCISCO PORTES, 1105 JULIANA (41) 3273-6234 vendas@villascestas.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais R$ 1,92

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (2) TUNAS DO PARANA PR

Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Gás de Cozinha
(GLP) e Água Mineral, para atender as necessidades das Secretarias de
Educação e Administração, conforme detalhamento do anexo I – Termo de
Referência.

Descrição: AGUA MINERAL - Água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafa
descartável de polipropileno, com capacidade de 500 ml, o produto deverá ter
rótulo com marca do fabricante, data de validade.

Data: 27/02/2020 15:30

Modalidade: Pregão

S R P : SIM

Identif icação: NºLicitação:804391

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/03/2020 14:52

Homologação: 23/03/2020 14:52

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 5.700

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

19.684.050/0001-63
* VENCEDOR *

E. KREPEL - FABRICACAO DE DOCES R$ 1,92

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Água da Marca Requinte                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Tunas do Paraná RUA Antonio Medeiros Prestes, 106 (41) 3659-1483 andersonkrepel@gmail.com
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Autorizo o prosseguimento
 

11 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 11/02/2021, às
14:12, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1108183 e o código CRC 17CD8564.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro

Para verificar dotação orçamentária.

 
11 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
11/02/2021, às 14:18, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1108226 e o código CRC 79C9D559.
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Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

        Para informar dotação orçamentária.
 

12 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 12/02/2021, às 09:18, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1109909 e o código CRC 264DB2AB.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Utilizar a dotação

23.001.04.122.0010.2216

Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT

33.90.30 Mat. Consumo

R 9 Sub 0712 Fonte 1001 - R$10.644,48

 

23.002.15.451.0194.2217

Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego - DET

33.90.30 Mat. Consumo

R 30 Sub 0712 Fonte 1001 - R$3.239,04

 

23.004.15.451.0088.2219

Manut. Ativid. Depto. Transp.

33.90.30 Mat. Consumo

R 68 Sub 0712 Fonte 1001 - R$1.766,16

 

23.004.26.782.0147.2220

Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver. Oldemar

33.90.30 Mat. Consumo

R 97 Sub 0712 Fonte 21 - R$2.280,96

 

23.006.04.122.0010.2222

Cota do Processo AMTT/CONTAB 1150318         SEI SEI11703/2021 / pg. 29



Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. - ZA

33.90.30 Mat. Consumo

R 147 Sub 0712 Fonte 510 - R$5.985,48

R 146 Sub 0712 Fonte 1001 - R$5.985,48

 
02 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 02/03/2021, às 08:37, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1150318 e o código CRC BA3AB181.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue Minuta de Edital de Pregão Eletrônico.

Para providencias quanto a Análise Jurídica.

 
30 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
30/03/2021, às 13:54, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1211377 e o código CRC 8674A057.
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RECIBO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0XX/2021 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ___________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ___________________________________ CIDADE: ____________________ 

 

EMAIL _________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2021. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA LICITAÇÃO E A SUA EMPRESA, SOLICITO O 

PREENCHIMENTO DO RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL licita.amtt@hotmail.com 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO NOS EXIME DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL 

OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

ADENDOS). 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0XX/2021 

SEI 11.703/2021 

 

 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO 

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO MUNICIPIO DE 

PONTA GROSSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 12.222/2015. 

 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, inscrita no CNPJ nº 05.073.426/0001-

99, sediada a Rua Doutor Colares, 750 1º Andar – Centro, Ponta Grossa-PR, representada por seu Presidente 

Sr. Celso Cieslak, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA ELETRONICA, que será regido pela seguinte 

legislação: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06; Lei Complementar 

nº 147/14; Lei Municipal nº 8.056/05; Lei Municipal 8.393/05; Lei Municipal 12.222/15; Decreto Federal 

10.024/19, Decreto Municipal nº140/2003; Decreto Municipal 849/2014, Decreto Municipal 2.1555/2008 

(ME/EPP), e alterações posteriores.  

São Pregoeiras desta Autarquia: ScheilaTrierveiler (Decreto 17.999/2020) e Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

(Decreto 18.000/2020). 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM. 

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: até 11h00min do dia XX/XX/2021. 

INICIO DA DISPUTA: 13h00min do dia XX/XX/2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:       www.bll.org.br  “Acesso identificado”. 

PREGOEIRA: SCHEILA TRIERVEILER. 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

TELEFONE/FAX: (0XX42) 3220-1035 RAMAL 2035 

SITES:   Portal da Transparência da Prefeitura de Ponta Grossa. 

AMTT: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/ 

 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMPRE ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL 

DO MUNICIPIO.  

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

de Trânsito e Transporte, das 09h00min às 17h00min, nos dias úteis, e nos sites acima indicados.  Não 

havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização do Pregão na data 
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marcada, a sessão será transferida conforme programação e agenda da Licitação, inclusive na 

contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO 03 - HABILITAÇÃO 

ANEXO 04 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO 

ANEXO 07 – DOCUMENTOS BLL 

ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) 

PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, de acordo com as especificações e 

detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo para esta licitação é de R$ 29.901,60 (vinte e nove mil, novecentos e um reais e 

sessenta centavos). 

2.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

23.001.04.122.0010.2216   Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT 

33.90.30 Mat. Consumo   R 9 Sub 0712 Fonte 1001 - R$10.644,48 

23.002.15.451.0194.2217   Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego - DET 

33.90.30 Mat. Consumo   R 30 Sub 0712 Fonte 1001 - R$3.239,04 

23.004.15.451.0088.2219   Manut. Ativid. Depto. Transp. 

33.90.30 Mat. Consumo   R 68 Sub 0712 Fonte 1001 - R$1.766,16   

23.004.26.782.0147.2220   Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver. Oldemar 

33.90.30 Mat. Consumo   R 97 Sub 0712 Fonte 21 - R$2.280,96 

23.006.04.122.0010.2222   Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. - ZA 

33.90.30 Mat. Consumo   R 147 Sub 0712 Fonte 510 - R$5.985,48 

R 146 Sub 0712 Fonte 1001 - R$5.985,48 
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3.     DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES:  

3.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM.  

3.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão na 

Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

3.3.   Os trabalhos serão conduzidos por servidor desta Autarquia denominado Pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página 

eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões. (www.bll.org.br). 

 

4.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

4.1. As impugnações deverão ser realizadas até às 17h00min do 2° (segundo) dia útil anterior à data fixada 

para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.  

4.2. A impugnação deverá ser dirigida a Pregoeira, e conter o nome completo do responsável, indicação 

da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço 

eletrônico, devendo ser protocolada na Autarquia Municipal de Transito e Transporte, no endereço indicado 

no cabeçalho, no horário das 09h00min às 17h00min. A impugnação deverá ainda ser encaminhada via e-

mail (licita.amtt@hotmail.com), para que o mesmo seja anexado na Plataforma de BLL.  

4.3. A impugnação será julgada em até (01) um dia útil a contar da data do seu recebimento, e a resposta 

será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada nos sites indicados, juntamente com o edital e 

anexos.  

4.4. A impugnação, se tempestiva, será julgada no prazo acima citado, e se acolhida o edital poderá ser: 

Anulado, Revogado, Suspenso e/ou Retificado.  

4.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas apenas por e-mails ou outra forma não prevista 

no presente edital e/ou vencidos os respectivos prazos legais.  

4.6. Acolhida à impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 

5.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto da licitação, regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus 

Anexos.  

5.2.    Não poderão participar da presente licitação: 

a)  As empresas que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 

8.393/2005. 
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b)  As empresas que se encontram em processo de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial 

(exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente e empresas em recuperação extrajudicial, 

com plano de recuperação homologado judicialmente). 

c) Empresas em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, e as que estejam 

cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, como 

também a participação de empresas em consórcio. 

d) Proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, reta e colateral, e por 

afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação 

5.3.   A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições estabelecidas 

no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis. 

5.4. 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 - BLL. 

5.5. O licitante deverá estar credenciado, até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital 

para a abertura das propostas.  

5.6.  O cadastramento do licitante no site da BLL deverá ser requerido dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 

devidamente credenciado junto à BLL poderes específicos de sua representação no Pregão, conforme modelo 

fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (anexo). 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações (anexo). 

c) O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 

pagará a Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL/COMPRAS - Bolsa de 

Licitações e Leilões (anexo). 

5.7. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação de declaração exigida 

para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta de preço a ser digitado no 

sistema, informar em campo próprio, o seu regime de tributação para fazer os direitos do Art. 44 e 45 

da LC 123/2006. 

5.8. A proposta inicial deverá ser anexada em campo próprio no site do BLL, com todas as 

especificações do produto objeto da licitação em conformidade com o anexo. Sob nenhuma hipótese 
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será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de 

lances.  

5.9. “A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA”. 

 

6.  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

6.1.  O certame será conduzido pela Pregoeira indicada, 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, analisar e verificar a aceitabilidade das propostas de preços. 

d)  Desclassificar propostas consideradas não aptas, alegando os motivos. 

e)  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço. 

f) Analisar a habilitação da proponente classificado em primeiro lugar. 

g)  Abrir prazo para interposição de recurso. 

h) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 

i)  Declarar vencedora a empresa que cumpriu com todos os requisitos do edital. 

j) Elaborar a Ata da Sessão. 

k)  Encaminhar o processo licitatório à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada 

exclusivamente via chat (troca de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá 

atendimento telefônico durante a sessão. 

 

7.  DO CREDENCIAMENTO E DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES – BLL. 

7.1.  As empresas interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma 

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e 

Leilões - BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações 

no site: www.bll.org.br. 

7.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento da utilização do sistema, aceitação e 

atendimento às exigências previstas no Edital. 

7.3. O acesso do operador ao pregão somente se dará mediante prévia definição de chave de identificação 

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

pregão eletrônico da BLL, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 

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

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a 

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

7.5.   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. 

7.6.   A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite 

estabelecido. 

7.7. Caberá ao fornecedor acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

7.8.  Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional deverão ser esclarecidas junto 

a Bolsa de Leilões e Licitações - BLL. 

 

8.  CADASTRO DA PROPOSTA, ABERTURA, FASE DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO SISTEMA 

DA BLL.  

8.1. A proposta eletrônica deverá ser anexada exclusivamente por meio do site www.bll.org.br, a 

partir da liberação do edital, até o horário limite informado neste edital. 

8.2. As propostas NÃO PODEM CONTER QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE (tais como 

nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação. 

8.3. A partir do horário previsto no Edital, será dado início a sessão pública do Pregão no site eletrônico 

www.bll.org.br, com a divulgação das propostas de preços recebidas eletronicamente, passando a Pregoeira 

a analisar a aceitabilidade das propostas e início da etapa de lances. 

8.4. 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. 

8.5. Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 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. 

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

registrado em primeiro lugar no sistema. 
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8.7. Ficará a critério da Pregoeira as autorizações da correção de lances com valores digitados 

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

8.8. 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. 

8.9. Em caso de desconexão do sistema da Pregoeira durante a fase de lances, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, e quando do retorno da Pregoeira junto 

ao sistema, informo que não trará prejuízos dos atos realizados pelos licitantes. Quando a desconexão do 

sistema da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 

suspensa automaticamente pelo sistema e somente terá reinício após comunicação expressa através de 

mensagem eletrônica divulgando data e hora para continuidade. Havendo a possibilidade de continuidade no 

mesmo dia, a mesma será realizada. 

 

8.10. A etapa de lances será realizada através do tempo DENOMINADO SISTEMA ABERTO, CONFORME 

Decreto 10.024/2019. 

a) NESTE SISTEMA OS FORNECEDORES APRESENTAM LANCES SUCESSIVOS, COM 

PRORROGAÇÕES AUTOMATICA. Findo o tempo de prorrogação o qual será automaticamente encerrada a 

aceitação de lances, não poderão as proponentes apresentarem novos lances. 

 b)  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.  

c) Face ao tempo ser considerado “curto”, sugiro aos participantes a estimativa de seus lances mínimos 

a ser ofertados, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por 

falta de tempo hábil.  

d) A prorrogação automática da etapa de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

e) Não havendo novos lances a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

8.11. 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.  

 

8.12. Poderá ser definido lances/intervalos mínimos inferiores entre o último lance registrado anteriormente 

no sistema. 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 indicada 

no edital, conforme Artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024/2019. 
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8.13. 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 pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de 

menor valor. 

8.14. Facultativamente a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso 

de fechamento iminente dos lances, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de 

anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao 

proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre sua aceitação. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar 

com o participante para que seja obtido preço melhor (compatível com o valor de mercado do produto). 

8.15. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual 

diligência. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será 

dado prosseguimento à sessão pública. 

8.16. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

Art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

a)  no país;  

b)  por empresas brasileiras;  

c)  por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

d)  por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

8.17. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente 

ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado 

o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

das previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.18. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

8.19. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital 

(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO). 
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8.20. A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada exclusivamente via chat (troca 

de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá atendimento telefônico durante 

a sessão. 

 

9.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

9.1.  A Proposta de Preços deverá ser realizada conforme Anexo II. Na indicação dos preços ofertados já 

deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais 

despesas necessárias à execução do objeto. 

9.2. Sempre que exigido deverá ter indicação de produto e/ou marca/modelo. 

9.3. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital. O preço 

proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00). 

9.4.  A proposta deverá atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena 

de desclassificação. 

9.5. A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que 

não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os 

respectivos esclarecimentos. 

9.6.  A PROPOSTA APRESENTADA TERÁ QUE REFLETIR PREÇOS EQUIVALENTES AOS 

PRATICADOS NO MERCADO. 

9.7.  Conforme norma de procedimento fiscal nº 95/2009, consolidada com alterações da NPF 067/2017, 

fica obrigado uso da nota fiscal eletrônica para o poder público. 

 

10.   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1.  Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de eventual empate, 

o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado 

e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação. 

10.2.  O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da AMTT para 

orientar sua decisão. 

10.3.  Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, 

para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  

10.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário superior ao estimado ou com preço manifestamente 

inexequível, nos termos do Art. 48, da Lei n.º 8.666/93. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha 

a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. Havendo indícios de inexequibilidade 
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da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 

diligência. 

10.5. Caso não tenha sido apresentado lance será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação, e o valor de mercado e será realizada nova tentativa de 

negociação. 

10.6. A proposta final (corrigida)  e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

11.   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

11.1. TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA 

DA BLL. 

11.2. Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

11.3. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PREGÃO DEVERÃO ANEXAR NA 

PÁGINA DA BLL, OS DOCUMENTOS RELACIONADAS NO ANEXO 03. 

11.4. Toda documentação deverá ser digitalizada e disponibilizada a Plataforma da BLL, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

11.5. Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

11.6. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

12.  DOS QUESTIONAMENTOS: 

12.1.  É facultado a qualquer interessado o pedido de questionamento sobre o ato convocatório do Pregão 

e seus Anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 

procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observando o prazo de até 02 (dois) dia úteis 

da data fixada para abertura do certame. 

12.2.   Os questionamentos deverão ser enviados por e-mail (licita.amtt@hotmail.com) em até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para abertura do certame. 

12.3.  Durante a sessão não serão aceitos questionamentos via chat, inclusive em relação ao descritivo 

técnico, tais questionamentos, se porventura existentes deverão ser efetuados dentro do prazo acima 

estabelecido. 
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12.4.  Os esclarecimentos serão integrados aos autos do Pregão. 

12.5.   Os questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter 

estritamente informal. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1.  O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de pagamento. 

A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal 

juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

13.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

13.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pela contratada. 

13.4. Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-

se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a 

celebração da ata/ contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos 

pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara 

pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para contratante. 
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14.  DA FASE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

14.1. Declarado o vencedor no sistema, a Pregoeira informará via chat data e horário para abertura do prazo 

de interposição de recurso. A informação para data e horário de abertura do recurso deverá ser agendada 

sempre com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da abertura do prazo. 

14.2. O sistema ficará aberto no dia e horário estabelecidos durante o prazo de 15 (quinze) minutos 

durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada manifestar sua intenção de recorrer. Após esse 

prazo o sistema encerrará automaticamente essa fase. 

14.3.  A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito. 

14.4. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, apresentarem 

as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente no chat no site www. bll.org.br 

juntados no próprio site e também deverão ser encaminhados por e-mail. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 05 (cinco) dias úteis para: 

a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido. 

b) Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

c) Manter a decisão, encaminhando o recurso à Autoridade Competente para decidir. 

14.7.  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.8.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente 

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório. 

14.9. Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à Autoridade Competente para homologação. 

14.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. 

 

15.  DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO E DA EMISSÃO DO CONTRATO: 

15.1. O Contrato será realizado diretamente ao licitante melhor classificado e devidamente 

Habilitado pela Pregoeira. 

15.2. Após homologação da licitação pela AMTT, será encaminhado o contrato para assinatura do 

contratante, e o mesmo deverá ser devolvido conforme instruções da Pregoeira, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas. Decorrido o prazo máximo de devolução do contrato sem 

que o licitante tenha assinado e devolvido, caracterizar-se-á formal recusa à formalização do instrumento, 

podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo, ou, então, revogar a licitação. 
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15.3. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 

 

16.  DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, o licitante/adjudicatário que: 

a)  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. 

b)  Não assinar a Ata de Registro de preço, quando for o caso. 

c)  Apresentar qualquer documentação falsa. 

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

e)   Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

f)  Não mantiver a proposta. 

g) Cometer fraude fiscal. 

h) Comportar-se de modo inidôneo. 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. 

16.1. A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital e 

anexos, 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 estabelece o Art. 81 da Lei 8.666/93, com 

alterações posteriores. 

a) Advertência. 

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplida. 

c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao término do prazo ajustado. 

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante homologado, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, relatadas no item 16.1. 

e) Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto ou a prestação de serviço 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 sanções cabíveis. 

f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa 

ou judicial. 

16.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
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16.5.  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 10.520/02. 

16.6. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

16.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê a defesa 

previa do interessado e recurso nos prazos definidos na Lei Federal 8.666/93, sendo franqueada vista 

ao processo. 

 

17. DO REAJUSTE DE PREÇOS, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO:  

17.1. O reajuste do contrato se dará conforme Art. 40 da Lei 8.666/93, através de solicitação devidamente 

protocolada pela empresa, no prazo mínimo de 12 (doze) meses do contrato ou do último reajuste, e será de 

acordo com os índices oficiais praticados pela Autarquia de Trânsito e Transporte. 

17.2. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, e será analisado pela 

Controladoria Geral do Município. 

17.3. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

17.4. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros a data de aniversário do reajuste anterior 

ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

18.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 

18.1. Fica assegurada a AMTT o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

18.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 

diretamente dele dependam. 

18.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a Autoridade Competente indicará 

expressamente os atos a que ela se estende. 

18.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

18.5. A nulidade opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o Contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

18.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais 

interessados. 

18.7. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Presidente da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte. 
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19.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

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

da contratação. 

19.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.3. A Pregoeira terá autonomia para resolver todos os casos omissos, dirimindo duvidas que porventura 

possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos participantes. 

19.4. A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições estabelecidas 

no Pregão e demais normas pertinentes. 

19.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus 

parágrafos e incisos da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

19.6. Como condição para sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 

habilitatórias, prestar informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados. 

19.7. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, 

cessão ou transferência, no todo ou em parte, para a execução do objeto desta licitação. 

19.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de 

habilitação, e a AMTT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

20.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

20.1. Os licitantes deverão observar e o contratado deverá observar e fazer observar, por seus 

fornecedores, 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: 

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 

ata/contrato. 

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

de  licitação ou de execução de ata/contrato. 
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c)  “prática colusiva”: 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 

artificiais e não competitivos. 

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da 

ata/contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive  

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de atas/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 uma ata/contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de a ata/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, permitir a que o organismo  financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ata/ contrato e todos 

os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata/contrato. 

 

Ponta Grossa, 30 de março de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/2021 

 

 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO 

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO 

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 12.222/2015. 

 

JUSTIFICATIVA: Esta aquisição tem por finalidade assegurar o fornecimento contínuo à água mineral 

apropriada para consumo para os servidores desta Autarquia, colaboradores e munícipes em geral. 

 

1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

  01 1.560 

und 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. 

Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 

comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada 

mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 

mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo 

com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 

selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, 

devidamente lacrados e selados, serem acopláveis aos 

bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser utilizados para o 

envase e comercialização as embalagens plásticas transparente 

que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 

constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem 

plástica para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos 

galões vencidos nas reposições.  Marca ___________________ 

17,16 26.769,60 

  02 1.008 

und 

Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral 

natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 

da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 

indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 

com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 

as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro 

no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.  

Marca ____________________ 

1,63 1.643,04 

  03 2.256  

und 

Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral 

natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 

da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 

indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 

com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 

as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro 

no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca 

________________ 

0,66 1.488,96 

TOTAL R$ 29.901,60 
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2.      A EMPRESA VENCEDORA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA/DESCARGA E EMPILHAMENTO. 

3.  OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OS PRODUTOS:  

3.1. O Garrafão deverá ser de plástico transparente para água mineral com capacidade de 20 litros 

fabricado em polipropileno puro (pp); acondicionamento exclusivo de água mineral; com capacidade de 20 

litros.  

3.2. Os vasilhames deverão ser novos (nunca antes utilizados) isentos de manchas, deformações e 

sujidades.  

3.3. Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plástico-garrafão 

retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas constantes da ABNT NBR 14222, que 

dispõe sobre embalagem plástica para água mineral e potável de mesa.  

3.4. Deverá constar nome, CNPJ, número de registro da embalagem no MS, data de fabricação e prazo 

de validade.  

3.5. Deverá efetuar a troca dos galões vencidos para as reposições.  

3.6. Não será exigida amostra dos produtos. 

3.7. Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca com o indicado no contrato. Caso 

a qualidade, marca ou especificação não esteja conforme contrato e nota de empenho o mesmo poderá ser 

rejeitado e deverá ser substituído nos prazos definidos pelos fiscais. 

3.8. Em caso do produto ser rejeitado por motivos de envase ou manipulação constatados pela 

fiscalização, os fiscais poderão solicitar a substituição dos mesmos, a qual deverá ocorrer no prazo de 12 

(doze) horas.  

4. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na sede da Autarquia de Trânsito e 

Transporte (Setor de Almoxarifado), Rua Doutor Colares, 750, nas quantidades indicadas no Empenho e/ou 

Ordem de Fornecimento, através de agendamento com o fiscal do contrato, que será das 08:00 às 12:00 

horas. A descarga e empilhamento dos produtos nos locais indicados pelo fiscal ficará sob a responsabilidade 

da empresa vencedora.  

5. PRAZO DE ENTREGA:  quando for solicitado pelo fiscal, as entregas dos galões deverão ocorrer no 

prazo máximo de 24 horas, e os demais itens o prazo máximo determinado pelo fiscal. 

6. QUANTIDADE ESTIMADAS SEMANAIS: A reposição dos galões de água será de aproximadamente 

20 (vinte) galões semanais, mediante solicitação do fiscal. Para os itens garrafas e copos, a entrega será de 

acordo com as solicitações do fiscal 

7. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.  

8. FISCAIS: Sr. Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza, do Departamento Administrativo. A empresa 

deverá fornecer ao fiscal do contrato declaração informando a procedência e qualidade dos produtos, bem 

como fornecer lista com o número de contato para horário comercial e funcionários autorizados para o 

atendimento e solução de possíveis problemas. A distribuidora deverá também apresentar mensalmente ao 
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fiscal do contrato documento de análise da água, com assinatura de um químico responsável com o devido 

CRQ. 
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ANEXO 02 - PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  0xx/2021 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

  01 1.560 

und 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. 

Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 

comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada 

mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 

mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo 

com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 

selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, 

devidamente lacrados e selados, serem acopláveis aos 

bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser utilizados para o 

envase e comercialização as embalagens plásticos transparente 

que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 

constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem 

plástica para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos 

galões vencidos nas reposições.  Marca ___________________ 

  

  02 1.008 

und 

Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral 

natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 

da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 

indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 

com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 

as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro 

no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.  

Marca ____________________ 

  

  03 2.256  

und 

Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral 

natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 

da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 

indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 

com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 

as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro 

no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.  

Marca ________________ 

  

TOTAL R$  

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO 03 – HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/2021 

 

TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA DA BLL. 

Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

Toda documentação deverá ser digitalizada e anexada na Plataforma da BLL, assinada, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá ser 

anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o 

término do Pregão. 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR: 

1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) O representante da empresa, sócio, diretor ou afins, deverá apresentar CARTA DE 

CREDENCIAMENTO OU PROCURAÇÃO (onde constem indicado os poderes para praticar atos pertinentes 

ao certame em nome da proponente). Ficam dispensados da Carta de Credenciamento o sócio, diretor ou 

afins que tem poder para representação da empresa, indicados nos documentos equivalentes a Contrato 

Social, desde que seja confirmado na documentação apresentada. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) CÓPIA DE DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL, podendo ser Registro Geral ou outro 

documento oficial com fotografia. 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade Limitada - EIRELI: Ato 

Constitutivo, Estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado e com as alterações 

realizadas ou devidamente consolidadas, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, 

em se tratando de Sociedade Simples,  Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

1.2.     REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ mediante a apresentação do 

comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

b)  INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou documento equivalente. 
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c)  Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" 

e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de 

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros. 

d)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

e)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

f)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

1.3.    HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, 

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa (se não constar validade, somente serão aceitos com 

a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas que optarem por participar através de filial, 

deverá também apresentar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a 

filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 11.101/05. 

Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, emitida pelo representante legal da 

empresa e pelo contador ou por outro profissional equivalente (registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade) (Modelo Anexo).COM FIRMA RECONHECIDA. 

 

1.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a)  DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 

 

Minuta de Pregão Eletrônico (1211391)         SEI SEI11703/2021 / pg. 54



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445  

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 Ramal 2035   licita.amtt@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

24 
 

1.5.  HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a)  LICENÇA SANITÁRIA. 

 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

VIGÊNCIA. 

 

1.6.  A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 

exigida para a habilitação. Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por 

protocolo de requerimento de certidão. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 

respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 

documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja 

a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, 

simultaneamente. 

1.8. Todas as provas de regularidade solicitadas deverão estar com a data de validade na abertura 

da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas certidões apresentadas, serão validas 

as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data da abertura do certame. 

1.9.  É facultada 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. 

1.10.  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

1.11.   Se comprovado que a empresa participante realmente for Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro 

empresa (ME), e havendo alguma restrição quanto à HABILITAÇÃO FISCAL, será concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor “sob condição”. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto 

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

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

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

1.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado. Caso os documentos sejam de 

procedência estrangeira, deverão ser devidamente consularizados. 

1.13. A Habilitação exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do contrato. 
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ANEXO 04 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/2021 

 

 

Através do presente, credenciamos ____________________________, portador da Cédula de Identidade sob 

n º ________________ e CPF/MF _____________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, instaurado  por esta Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, na qualidade de 

representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº ________________ outorgando-lhe 

plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os 

demais atos inerente ao certame.              

 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

 

______________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

Documento deverá ser AUTENTICADO 

 

NOTA 01: a Carta de Credenciamento 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-

mail. 
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ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 0xx/2021 

 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

completo), DECLARA: 

 

1.  Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de 

suas esferas.  

2. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

3.  Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora dos padrões 

estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de contrato/recebimento. 

4.  Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93. 

5. Que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos 

exigidos. 

6. Que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, reta e colateral, 

e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

NOTA 01: a Declaração Conjunta 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-

mail. 
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ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/2021 

 

Razão Social: ____________________________________________________ CNPJ/MF Nº 

_______________, Endereço Completo____________________________________, DECLARAMOS para 

todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada 

como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

DECLARAMOS sob as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto para MEI). 

DECLARAMOS ainda,  que estamos ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 

enquadramento como  ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 

responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações 

pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2020  Janeiro/2021  

Fevereiro/2020  Fevereiro/2021  

Março/2020    

Abril/2020    

Maio/2020    

Junho/2020    

Julho/2020    

Agosto/2020    

Setembro/2020    

Outubro/2020    

Novembro/2020    

Dezembro/2020    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA 

______________________ 

Contador responsável pela Empresa informando o CRC 

COM FIRMA RECONHECIDA 
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ANEXO 07 – 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) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

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 de Licitações e Leilões do Brasil, 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 quais 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 Sociais e nas demais normas e 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 Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da 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.    

5.(cláusula facultativa – 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 Brasileiro, para o fim específico 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 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 pregoeiro; 

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 e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 
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Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

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:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

i. 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; 

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-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito 

e no SERASA.   

Local e data:   Responsável:___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO Nº 00x/2021 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, 

CEP 84.010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu 

Presidente, em pleno exercício de suas funções, Sr. Roberto Pellissari, brasileiro, portador do RG 

3.270.275-9 e CPF 601.880.149-34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, 

Condomínio Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 84015-904 – Bairro Órfãs; e 

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 

XXXXXXXXXXXXXXX, nº XX, XXXXXXXXXXXXXX – PR, CEP XXXXXX, fone (XX) 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, representada pelo 

administrador Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXX 

e CPF sob nº XXXXXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, a ser realizado em estrita observância ao contido e 

especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico nº 0XX/2021, e conforme SEI nº 11.703/2021 

regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos 

termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE 

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

  01 1.560 
und 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água 

mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 
embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a 
procedência e validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, 
de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 
selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados 
e selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão 
ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticos 
transparente que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica 
para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos galões vencidos 
nas reposições.  Marca ___________________ 
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  02 1.008 
und 

Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, nível 

de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO 
e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.  
Marca ____________________ 

  

  03 2.256  
und 

Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, nível de 

pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO 
e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca 
________________ 

  

TOTAL R$  

2.2.      A EMPRESA VENCEDORA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA/DESCARGA E EMPILHAMENTO. 

2.3.  OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OS PRODUTOS:  

2.3.1. O Garrafão deverá ser de plástico transparente para água mineral com capacidade de 20 litros fabricado em 

polipropileno puro (pp); acondicionamento exclusivo de água mineral; com capacidade de 20 litros.  

2.3.2. Os vasilhames deverão ser novos (nunca antes utilizados) isentos de manchas, deformações e sujidades.  

2.3.3. Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plástico-garrafão retornáveis que 

obedeçam em seu processo de fabricação as normas constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre embalagem 

plástica para água mineral e potável de mesa.  

2.3.4. Deverá constar nome, CNPJ, número de registro da embalagem no MS, data de fabricação e prazo de validade.  

2.3.5. Deverá efetuar a troca dos galões vencidos para as reposições.  

2.3.6. Não será exigida amostra dos produtos. 

2.3.7. Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca com o indicado no contrato. Caso a qualidade, 

marca ou especificação não esteja conforme contrato e nota de empenho o mesmo poderá ser rejeitado e deverá ser 

substituído nos prazos definidos pelos fiscais. 

2.3.8. Em caso do produto ser rejeitado por motivos de envase ou manipulação constatados pela fiscalização, os fiscais 

poderão solicitar a substituição dos mesmos, a qual deverá ocorrer no prazo de 12 (doze) horas.  

2.4. QUANTIDADE ESTIMADAS SEMANAIS: A reposição dos galões de água será de aproximadamente 20 (vinte) 

galões semanais, mediante solicitação do fiscal. Para os itens garrafas e copos, a entrega será de acordo com as 

solicitações do fiscal 

2.5. FISCAIS: Sr Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza, do Departamento Administrativo. A empresa deverá 

fornecer ao fiscal do contrato declaração informando a procedência e qualidade dos produtos, bem como fornecer lista 

com o número de contato para horário comercial e funcionários autorizados para o atendimento e solução de possíveis 

problemas. A distribuidora deverá também apresentar mensalmente ao fiscal do contrato documento de análise da água, 

com assinatura de um químico responsável com o devido CRQ. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ xxxxxxxxxxxxxxx mensal e de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx anual, 

entendido como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:   

23.001.04.122.0010.2216  Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT 

33.90.30 Mat. Consumo  R 9 Sub 0712 Fonte 1001 - R$10.644,48 

23.002.15.451.0194.2217  Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego - DET 

33.90.30 Mat. Consumo  R 30 Sub 0712 Fonte 1001 - R$3.239,04 

23.004.15.451.0088.2219  Manut. Ativid. Depto. Transp. 

33.90.30 Mat. Consumo  R 68 Sub 0712 Fonte 1001 - R$1.766,16   

23.004.26.782.0147.2220  Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver. Oldemar 

33.90.30 Mat. Consumo  R 97 Sub 0712 Fonte 21 - R$2.280,96 

23.006.04.122.0010.2222  Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. - ZA 

33.90.30 Mat. Consumo  R 147 Sub 0712 Fonte 510 - R$5.985,48R 146 Sub 0712 Fonte 1001 - R$5.985,48 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de XX/XX/20xx a XX/XX/20xx. 

5.2.     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. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto no § 1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/PRAZO DE ENTREGA: 

6.1. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte (Setor 

de Almoxarifado), Rua Doutor Colares, 750, nas quantidades indicadas no Empenho e/ou Ordem de Fornecimento, através 

de agendamento com o fiscal do contrato, que será das 08:00 às 12:00 horas. A descarga e empilhamento dos produtos 

nos locais indicados pelo fiscal ficará sob a responsabilidade da empresa vencedora.  

6.2. PRAZO DE ENTREGA:  quando for solicitado pelo fiscal, as entregas dos galões deverá ocorrer no prazo máximo 

de 24 horas, e os demais itens o prazo máximo determinado pelo fiscal. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de pagamento. A contratada 

deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal juntamente com todos os 

documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 
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b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da sede da 

proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou 

documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pela CONTRATADA. 

7.4. Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-se a 

mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a celebração do contrato. 

Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes a contratação, ou, ainda 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara suspenso até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de pagamento 

incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCALIZAÇÃO: Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem como 

estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  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 tomar toda e qualquer decisão para 

assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, inclusive 

o acesso a documentos relativos aos serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais do contrato. 

8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar faturas, 

aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. 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-las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

8.8. A fiscalização deverá 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 
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execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à 

ampla defesa à Contratada. 

8.9.  É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade do objeto deste contrato, e 

somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, cessão ou 

transferência, da prestação dos serviços para a execução do objeto desta licitação. 

9.  

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.  

10.2  Interromper a prestação dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais exigências 

previstas. 

10.3  Verificar minuciosamente a conformidade da prestação dos serviços com as especificações constantes do 

processo de licitação. 

10.4  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na prestação de 

serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado. 

10.6  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. 

10.7  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

10.8    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. 

10.9    Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

10.10   Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar a prestação de serviços conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral a prestação dos serviços. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a devida 

justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições. 
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11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento das 

obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais. 

11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no artigo 77 

da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  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. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  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 TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por meio 

do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o 

aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a partir do dia imediato ao 

do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa à 

inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa 

à inexecução total da contratação. 
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e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e indiretos, do 

prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros. 

f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE fixar, obedecidos 

os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, 

quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de 

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

cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 

g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

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

penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de 

reincidência da CONTRATADA. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo comprovante 

deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas judicialmente. Sobre as multas 

incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as demais 

penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do contrato aquele total 

inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a substituí-lo, no período compreendido 

entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se 

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação cabível, 

incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, 

assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato, ainda que 

a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Minuta de Pregão Eletrônico (1211391)         SEI SEI11703/2021 / pg. 67



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445  

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 Ramal 2035   licita.amtt@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

37 
 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

17.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente. 

17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

Ponta Grossa, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         PRESIDENTE DA AMTT 

 

Testemunhas: 

 

   XXXXXXXXXXXXX                 XXXXXXXXXXXX  
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

CIENTE PARA PROSSEGUIR  
 

05 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 05/04/2021, às
14:21, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1220500 e o código CRC 219E3CF0.
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PREGÃO ELETRÔNICO – Protocolo administrativo  SEI n.º 11703/2021 

ASSUNTO: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL  

REQUERENTE: JOSIANE FARIAS KOVALSKI  

 

PARECER Nº 034/2021  

Trata o presente protocolado de solicitação para 

abertura de procedimento licitatório, sob a modalidade de pregão eletrônico do 

tipo menor preço unitário do item, cujo objeto é a aquisição de material de 

consumo (água mineral) para atender as necessidades da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte. 

 

A presente análise segue os termos da Lei Federal n.º 

8.666/1993, conforme autorizado pelo inc. II do art. 193 da nova Lei de licitações 

sob nº 14.133/2021, sem prejuízo do disposto em seu art. 191.  

 

Ressalta-se ainda, que a Lei escolhida deverá ser 

indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação 

direta, vedada a aplicação combinada da nova Lei, conforme preceitua o art. 191 

da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 

Elaborada a minuta do edital, a mesma foi 

encaminhada para análise preliminar em atendimento ao disposto no parágrafo 

único do artigo 38 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

É o relatório. 

 

Análise da minuta, observando-se os critérios do art. 

40 da Lei n.º 8.666/93, abstendo-se de qualquer verificação técnica quanto ao 

objeto, bem como sobre a oportunidade, conveniência e necessidade da presente 

contratação. 

 

1 – O objeto da licitação se encontra especificado em 

03 (três) lotes, contendo a quantidade, valor unitário e total de cada item, sendo 
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Parecer n.º 034/2021                    2 

fixado para este pregão o valor máximo de R$ 29.901,60 (vinte e nove mil, 

novecentos e um reais e sessenta centavos). 

 

2 – A dotação orçamentária foi informada pelo setor 

de contabilidade na cota de mov. 1150318. 

 

3 – As demais cláusulas da minuta apresentada e os 

documentos anexos, estão em conformidade com as determinações das Leis 

Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e do Decreto Federal n.º 3.555/2000, 

ressaltando ainda que os demais atos preparatórios foram realizados. 

 

Por oportuno e necessário, reitera-se que não se 

analisa no presente parecer a qualidade nem a necessidade do pedido em tela, 

pois trata-se de  tarefa exclusiva daquele que elabora o projeto básico, o qual é 

responsável pelas informações prestadas e documentos juntados, sendo o 

mesmo documento público, com presunção de veracidade no qual nos baseamos 

para emitir a presente opinião. 

 

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, 

poderá, após ciência e determinação de parte da presidência desta Autarquia, 

iniciar-se a fase externa do procedimento licitatório. 

 

 
É o Parecer. 
 

AMTT, em 07 de abril de 2021. 

 
Márcia Gomes Guimarães 

Procuradora Municipal 
OAB/PR 17.151 
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 034/2021, anexado no mov. 1227098.

 
07 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
07/04/2021, às 17:13, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1227103 e o código CRC A82DAB19.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente para providencias
 

08 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 08/04/2021, às
10:44, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1227993 e o código CRC 172D22ED.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTTDA

Solicito verificação/confirmação dos orçamentos/valores unitarios utilizados, considerando
informações repassadas pelo Presidente Celso de que os preços podem estar abaixo do valor de
mercado.

 
08 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
08/04/2021, às 14:00, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1228753 e o código CRC 282EA2E5.
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Informo que os valores estão dentro do praticado no mercado.
 

08 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Assistente de
Administração II, em 08/04/2021, às 15:45, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1229396 e o código CRC 6AE813A7.

Cota do Processo AMTT/DA 1229396         SEI SEI11703/2021 / pg. 75



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445  

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 Ramal 2035   licita.amtt@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

1 
 

RECIBO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ___________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ___________________________________ CIDADE: ____________________ 

 

EMAIL _________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2021. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

VISANDO UMA COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA LICITAÇÃO E A SUA EMPRESA, SOLICITO O 

PREENCHIMENTO DO RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL licita.amtt@hotmail.com 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO NOS EXIME DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EVENTUAL 

OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU 

ADENDOS). 

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

SEI 11.703/2021 

 

 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO 

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO 

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 12.222/2015. 

 LEIS A SEREM UTILIZADAS: 8.666/93 E 10.520/02. 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT, inscrita no CNPJ nº 05.073.426/0001-

99, sediada a Rua Doutor Colares, 750 1º Andar – Centro, Ponta Grossa-PR, representada por seu Presidente 

Sr. Celso Cieslak, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA ELETRONICA, que será regido pela seguinte 

legislação: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06; Lei Complementar 

nº 147/14; Lei Municipal nº 8.056/05; Lei Municipal 8.393/05; Lei Municipal 12.222/15; Decreto Federal 

10.024/19, Decreto Municipal nº140/2003; Decreto Municipal 849/2014, Decreto Municipal 2.1555/2008 

(ME/EPP), e alterações posteriores.  

São Pregoeiras desta Autarquia: ScheilaTrierveiler (Decreto 17.999/2020) e Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

(Decreto 18.000/2020). 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM. 

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: até 11h00min do dia 28/04/2021. 

INICIO DA DISPUTA: 13h00min do dia 28/04/2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:       www.bll.org.br  “Acesso identificado”. 

PREGOEIRA: SCHEILA TRIERVEILER. 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

TELEFONE/FAX: (0XX42) 3220-1035 RAMAL 2035 

SITES:   Portal da Transparência da Prefeitura de Ponta Grossa. 

AMTT: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/ 

 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMPRE ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL 

DO MUNICIPIO.  

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

de Trânsito e Transporte, das 09h00min às 17h00min, nos dias úteis, e nos sites acima indicados.  Não 
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havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização do Pregão na data 

marcada, a sessão será transferida conforme programação e agenda da Licitação, inclusive na 

contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO 03 - HABILITAÇÃO 

ANEXO 04 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO 

ANEXO 07 – DOCUMENTOS BLL 

ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) 

PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, de acordo com as especificações e 

detalhamentos constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2. DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O preço máximo para esta licitação é de R$ 29.901,60 (vinte e nove mil, novecentos e um reais e 

sessenta centavos). 

2.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

23.001.04.122.0010.2216   Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT 

33.90.30 Mat. Consumo   R 9 Sub 0712 Fonte 1001 - R$10.644,48 

23.002.15.451.0194.2217   Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego - DET 

33.90.30 Mat. Consumo   R 30 Sub 0712 Fonte 1001 - R$3.239,04 

23.004.15.451.0088.2219   Manut. Ativid. Depto. Transp. 

33.90.30 Mat. Consumo   R 68 Sub 0712 Fonte 1001 - R$1.766,16   

23.004.26.782.0147.2220   Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver. Oldemar 

33.90.30 Mat. Consumo   R 97 Sub 0712 Fonte 21 - R$2.280,96 

23.006.04.122.0010.2222   Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. - ZA 

33.90.30 Mat. Consumo   R 147 Sub 0712 Fonte 510 - R$5.985,48 

R 146 Sub 0712 Fonte 1001 - R$5.985,48 
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3.     DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES:  

3.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO ITEM.  

3.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão na 

Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

3.3.   Os trabalhos serão conduzidos por servidor desta Autarquia denominado Pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página 

eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões. (www.bll.org.br). 

 

4.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:  

4.1. As impugnações deverão ser realizadas até às 17h00min do 2° (segundo) dia útil anterior à data fixada 

para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.  

4.2. A impugnação deverá ser dirigida a Pregoeira, e conter o nome completo do responsável, indicação 

da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço 

eletrônico, devendo ser protocolada na Autarquia Municipal de Transito e Transporte, no endereço indicado 

no cabeçalho, no horário das 09h00min às 17h00min. A impugnação deverá ainda ser encaminhada via e-

mail (licita.amtt@hotmail.com), para que o mesmo seja anexado na Plataforma de BLL.  

4.3. A impugnação será julgada em até (01) um dia útil a contar da data do seu recebimento, e a resposta 

será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada nos sites indicados, juntamente com o edital e 

anexos.  

4.4. A impugnação, se tempestiva, será julgada no prazo acima citado, e se acolhida o edital poderá ser: 

Anulado, Revogado, Suspenso e/ou Retificado.  

4.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas apenas por e-mails ou outra forma não prevista 

no presente edital e/ou vencidos os respectivos prazos legais.  

4.6. Acolhida à impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

 

5.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto da licitação, regularmente estabelecidos no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus 

Anexos.  

5.2.    Não poderão participar da presente licitação: 

a)  As empresas que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 

8.393/2005. 
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b)  As empresas que se encontram em processo de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial 

(exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente e empresas em recuperação extrajudicial, 

com plano de recuperação homologado judicialmente). 

c) Empresas em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, e as que estejam 

cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, como 

também a participação de empresas em consórcio. 

d) Proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, reta e colateral, e por 

afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação 

5.3.   A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições estabelecidas 

no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis. 

5.4. 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 - BLL. 

5.5. O licitante deverá estar credenciado, até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital 

para a abertura das propostas.  

5.6.  O cadastramento do licitante no site da BLL deverá ser requerido dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 

devidamente credenciado junto à BLL poderes específicos de sua representação no Pregão, conforme modelo 

fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (anexo). 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações (anexo). 

c) O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 

pagará a Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL/COMPRAS - Bolsa de 

Licitações e Leilões (anexo). 

5.7. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação de declaração exigida 

para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta de preço a ser digitado no 

sistema, informar em campo próprio, o seu regime de tributação para fazer os direitos do Art. 44 e 45 

da LC 123/2006. 

5.8. A proposta inicial deverá ser anexada em campo próprio no site do BLL, com todas as 

especificações do produto objeto da licitação em conformidade com o anexo. Sob nenhuma hipótese 
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será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de 

lances.  

5.9. “A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO PODERÁ SER IDENTIFICADA”. 

 

6.  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

6.1.  O certame será conduzido pela Pregoeira indicada, 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, analisar e verificar a aceitabilidade das propostas de preços. 

d)  Desclassificar propostas consideradas não aptas, alegando os motivos. 

e)  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço. 

f) Analisar a habilitação da proponente classificado em primeiro lugar. 

g)  Abrir prazo para interposição de recurso. 

h) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos. 

i)  Declarar vencedora a empresa que cumpriu com todos os requisitos do edital. 

j) Elaborar a Ata da Sessão. 

k)  Encaminhar o processo licitatório à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada 

exclusivamente via chat (troca de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá 

atendimento telefônico durante a sessão. 

 

7.  DO CREDENCIAMENTO E DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES – BLL. 

7.1.  As empresas interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma 

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e 

Leilões - BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações 

no site: www.bll.org.br. 

7.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento da utilização do sistema, aceitação e 

atendimento às exigências previstas no Edital. 

7.3. O acesso do operador ao pregão somente se dará mediante prévia definição de chave de identificação 

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

pregão eletrônico da BLL, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 

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

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a 

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

7.5.   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. 

7.6.   A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite 

estabelecido. 

7.7. Caberá ao fornecedor acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

7.8.  Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional deverão ser esclarecidas junto 

a Bolsa de Leilões e Licitações - BLL. 

 

8.  CADASTRO DA PROPOSTA, ABERTURA, FASE DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO NO SISTEMA 

DA BLL.  

8.1. A proposta eletrônica deverá ser anexada exclusivamente por meio do site www.bll.org.br, a 

partir da liberação do edital, até o horário limite informado neste edital. 

8.2. As propostas NÃO PODEM CONTER QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE (tais como 

nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação. 

8.3. A partir do horário previsto no Edital, será dado início a sessão pública do Pregão no site eletrônico 

www.bll.org.br, com a divulgação das propostas de preços recebidas eletronicamente, passando a Pregoeira 

a analisar a aceitabilidade das propostas e início da etapa de lances. 

8.4. 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. 

8.5. Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 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. 

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

registrado em primeiro lugar no sistema. 
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8.7. Ficará a critério da Pregoeira as autorizações da correção de lances com valores digitados 

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

8.8. 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. 

8.9. Em caso de desconexão do sistema da Pregoeira durante a fase de lances, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, e quando do retorno da Pregoeira junto 

ao sistema, informo que não trará prejuízos dos atos realizados pelos licitantes. Quando a desconexão do 

sistema da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 

suspensa automaticamente pelo sistema e somente terá reinício após comunicação expressa através de 

mensagem eletrônica divulgando data e hora para continuidade. Havendo a possibilidade de continuidade no 

mesmo dia, a mesma será realizada. 

 

8.10. A etapa de lances será realizada através do tempo DENOMINADO SISTEMA ABERTO, CONFORME 

Decreto 10.024/2019. 

a) NESTE SISTEMA OS FORNECEDORES APRESENTAM LANCES SUCESSIVOS, COM 

PRORROGAÇÕES AUTOMATICA. Findo o tempo de prorrogação o qual será automaticamente encerrada a 

aceitação de lances, não poderão as proponentes apresentarem novos lances. 

 b)  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.  

c) Face ao tempo ser considerado “curto”, sugiro aos participantes a estimativa de seus lances mínimos 

a ser ofertados, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por 

falta de tempo hábil.  

d) A prorrogação automática da etapa de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

e) Não havendo novos lances a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

8.11. 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.  

 

8.12. Poderá ser definido lances/intervalos mínimos inferiores entre o último lance registrado anteriormente 

no sistema. 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 indicada 

no edital, conforme Artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024/2019. 
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8.13. 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 pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de 

menor valor. 

8.14. Facultativamente a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso 

de fechamento iminente dos lances, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de 

anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao 

proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre sua aceitação. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar 

com o participante para que seja obtido preço melhor (compatível com o valor de mercado do produto). 

8.15. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual 

diligência. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será 

dado prosseguimento à sessão pública. 

8.16. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

Art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

a)  no país;  

b)  por empresas brasileiras;  

c)  por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

d)  por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

8.17. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente 

ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado 

o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

das previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.18. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

8.19. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital 

(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO). 
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8.20. A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes será realizada exclusivamente via chat (troca 

de mensagens), em campo próprio do sistema eletrônico. Não haverá atendimento telefônico durante 

a sessão. 

 

9.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

9.1.  A Proposta de Preços deverá ser realizada conforme Anexo II. Na indicação dos preços ofertados já 

deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais 

despesas necessárias à execução do objeto. 

9.2. Sempre que exigido deverá ter indicação de produto e/ou marca/modelo. 

9.3. As propostas não poderão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital. O preço 

proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00). 

9.4.  A proposta deverá atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena 

de desclassificação. 

9.5. A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que 

não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os 

respectivos esclarecimentos. 

9.6.  A PROPOSTA APRESENTADA TERÁ QUE REFLETIR PREÇOS EQUIVALENTES AOS 

PRATICADOS NO MERCADO. 

9.7.  Conforme norma de procedimento fiscal nº 95/2009, consolidada com alterações da NPF 067/2017, 

fica obrigado uso da nota fiscal eletrônica para o poder público. 

 

10.   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1.  Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de eventual empate, 

o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado 

e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação. 

10.2.  O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da AMTT para 

orientar sua decisão. 

10.3.  Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, 

para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  

10.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário superior ao estimado ou com preço manifestamente 

inexequível, nos termos do Art. 48, da Lei n.º 8.666/93. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha 

a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. Havendo indícios de inexequibilidade 
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da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada 

diligência. 

10.5. Caso não tenha sido apresentado lance será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação, e o valor de mercado e será realizada nova tentativa de 

negociação. 

10.6. A proposta final (corrigida)  e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

11.   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

11.1. TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA 

DA BLL. 

11.2. Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

11.3. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PREGÃO DEVERÃO ANEXAR NA 

PÁGINA DA BLL, OS DOCUMENTOS RELACIONADAS NO ANEXO 03. 

11.4. Toda documentação deverá ser digitalizada e disponibilizada a Plataforma da BLL, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

11.5. Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

11.6. A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá 

ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após o término do Pregão. 

 

12.  DOS QUESTIONAMENTOS: 

12.1.  É facultado a qualquer interessado o pedido de questionamento sobre o ato convocatório do Pregão 

e seus Anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 

procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observando o prazo de até 02 (dois) dia úteis 

da data fixada para abertura do certame. 

12.2.   Os questionamentos deverão ser enviados por e-mail (licita.amtt@hotmail.com) em até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para abertura do certame. 

12.3.  Durante a sessão não serão aceitos questionamentos via chat, inclusive em relação ao descritivo 

técnico, tais questionamentos, se porventura existentes deverão ser efetuados dentro do prazo acima 

estabelecido. 
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12.4.  Os esclarecimentos serão integrados aos autos do Pregão. 

12.5.   Os questionamentos a serem equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter 

estritamente informal. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1.  O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de pagamento. 

A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal 

juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

13.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

13.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pela contratada. 

13.4. Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-

se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a 

celebração da ata/ contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos 

pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara 

pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para contratante. 
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14.  DA FASE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

14.1. Declarado o vencedor no sistema, a Pregoeira informará via chat data e horário para abertura do prazo 

de interposição de recurso. A informação para data e horário de abertura do recurso deverá ser agendada 

sempre com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da abertura do prazo. 

14.2. O sistema ficará aberto no dia e horário estabelecidos durante o prazo de 15 (quinze) minutos 

durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada manifestar sua intenção de recorrer. Após esse 

prazo o sistema encerrará automaticamente essa fase. 

14.3.  A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito. 

14.4. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, apresentarem 

as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente no chat no site www. bll.org.br 

juntados no próprio site e também deverão ser encaminhados por e-mail. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 05 (cinco) dias úteis para: 

a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido. 

b) Motivadamente, reconsiderar a decisão. 

c) Manter a decisão, encaminhando o recurso à Autoridade Competente para decidir. 

14.7.  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.8.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente 

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório. 

14.9. Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à Autoridade Competente para homologação. 

14.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. 

 

15.  DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO E DA EMISSÃO DO CONTRATO: 

15.1. O Contrato será realizado diretamente ao licitante melhor classificado e devidamente 

Habilitado pela Pregoeira. 

15.2. Após homologação da licitação pela AMTT, será encaminhado o contrato para assinatura do 

contratante, e o mesmo deverá ser devolvido conforme instruções da Pregoeira, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas. Decorrido o prazo máximo de devolução do contrato sem 

que o licitante tenha assinado e devolvido, caracterizar-se-á formal recusa à formalização do instrumento, 

podendo a Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo, ou, então, revogar a licitação. 
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15.3. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 

 

16.  DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, o licitante/adjudicatário que: 

a)  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. 

b)  Não assinar a Ata de Registro de preço, quando for o caso. 

c)  Apresentar qualquer documentação falsa. 

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

e)   Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

f)  Não mantiver a proposta. 

g) Cometer fraude fiscal. 

h) Comportar-se de modo inidôneo. 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. 

16.1. A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital e 

anexos, 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 estabelece o Art. 81 da Lei 8.666/93, com 

alterações posteriores. 

a) Advertência. 

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplida. 

c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao término do prazo ajustado. 

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante homologado, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, relatadas no item 16.1. 

e) Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto ou a prestação de serviço 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 sanções cabíveis. 

f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa 

ou judicial. 

16.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
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16.5.  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 10.520/02. 

16.6. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

16.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê a defesa 

previa do interessado e recurso nos prazos definidos na Lei Federal 8.666/93, sendo franqueada vista 

ao processo. 

 

17. DO REAJUSTE DE PREÇOS, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO:  

17.1. O reajuste do contrato se dará conforme Art. 40 da Lei 8.666/93, através de solicitação devidamente 

protocolada pela empresa, no prazo mínimo de 12 (doze) meses do contrato ou do último reajuste, e será de 

acordo com os índices oficiais praticados pela Autarquia de Trânsito e Transporte. 

17.2. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, e será analisado pela 

Controladoria Geral do Município. 

17.3. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

17.4. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros a data de aniversário do reajuste anterior 

ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

18.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 

18.1. Fica assegurada a AMTT o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

18.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 

diretamente dele dependam. 

18.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a Autoridade Competente indicará 

expressamente os atos a que ela se estende. 

18.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

18.5. A nulidade opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o Contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

18.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais 

interessados. 

18.7. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Presidente da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte. 
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19.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

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

da contratação. 

19.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.3. A Pregoeira terá autonomia para resolver todos os casos omissos, dirimindo duvidas que porventura 

possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte dos participantes. 

19.4. A participação nesta licitação importa ao proponente irrestrita aceitação das condições estabelecidas 

no Pregão e demais normas pertinentes. 

19.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus 

parágrafos e incisos da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores. 

19.6. Como condição para sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 

habilitatórias, prestar informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados. 

19.7. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, 

cessão ou transferência, no todo ou em parte, para a execução do objeto desta licitação. 

19.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de 

habilitação, e a AMTT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

20.  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

20.1. Os licitantes deverão observar e o contratado deverá observar e fazer observar, por seus 

fornecedores, 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: 

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 

ata/contrato. 

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

de  licitação ou de execução de ata/contrato. 

Pregão Eletrônico 002/2021 (1235860)         SEI SEI11703/2021 / pg. 91



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445  

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 Ramal 2035   licita.amtt@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

17 
 

c)  “prática colusiva”: 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 

artificiais e não competitivos. 

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da 

ata/contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive  

declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de atas/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 uma ata/contrato financiado pelo organismo. 

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de a ata/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, permitir a que o organismo  financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ata/ contrato e todos 

os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata/contrato. 

 

Ponta Grossa, 09 de abril de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 

 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICRO 

EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014. 

 LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO 

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 12.222/2015. 

 LEIS A SEREM UTILIZADAS: 8.666/93 E 10.520/02. 

JUSTIFICATIVA: Esta aquisição tem por finalidade assegurar o fornecimento contínuo à água mineral 

apropriada para consumo para os servidores desta Autarquia, colaboradores e munícipes em geral. 

 

1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

  01 1.560 

und 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. 

Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 

comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada 

mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 

mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo 

com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 

selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, 

devidamente lacrados e selados, serem acopláveis aos 

bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser utilizados para o 

envase e comercialização as embalagens plásticas transparente 

que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 

constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem 

plástica para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos 

galões vencidos nas reposições.  Marca ___________________ 

17,16 26.769,60 

  02 1.008 

und 

Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral 

natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 

da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 

indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 

com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 

as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro 

no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.  

Marca ____________________ 

1,63 1.643,04 

  03 2.256  

und 

Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral 

natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 

da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 

indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 

com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 

as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro 

no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca 

________________ 

0,66 1.488,96 

TOTAL R$ 29.901,60 
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2.      A EMPRESA VENCEDORA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA/DESCARGA E EMPILHAMENTO. 

3.  OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OS PRODUTOS:  

3.1. O Garrafão deverá ser de plástico transparente para água mineral com capacidade de 20 litros 

fabricado em polipropileno puro (pp); acondicionamento exclusivo de água mineral; com capacidade de 20 

litros.  

3.2. Os vasilhames deverão ser novos (nunca antes utilizados) isentos de manchas, deformações e 

sujidades.  

3.3. Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plástico-garrafão 

retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas constantes da ABNT NBR 14222, que 

dispõe sobre embalagem plástica para água mineral e potável de mesa.  

3.4. Deverá constar nome, CNPJ, número de registro da embalagem no MS, data de fabricação e prazo 

de validade.  

3.5. Deverá efetuar a troca dos galões vencidos para as reposições.  

3.6. Não será exigida amostra dos produtos. 

3.7. Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca com o indicado no contrato. Caso 

a qualidade, marca ou especificação não esteja conforme contrato e nota de empenho o mesmo poderá ser 

rejeitado e deverá ser substituído nos prazos definidos pelos fiscais. 

3.8. Em caso do produto ser rejeitado por motivos de envase ou manipulação constatados pela 

fiscalização, os fiscais poderão solicitar a substituição dos mesmos, a qual deverá ocorrer no prazo de 12 

(doze) horas.  

4. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na sede da Autarquia de Trânsito e 

Transporte (Setor de Almoxarifado), Rua Doutor Colares, 750, nas quantidades indicadas no Empenho e/ou 

Ordem de Fornecimento, através de agendamento com o fiscal do contrato, que será das 08:00 às 12:00 

horas. A descarga e empilhamento dos produtos nos locais indicados pelo fiscal ficará sob a responsabilidade 

da empresa vencedora.  

5. PRAZO DE ENTREGA:  quando for solicitado pelo fiscal, as entregas dos galões deverão ocorrer no 

prazo máximo de 24 horas, e os demais itens o prazo máximo determinado pelo fiscal. 

6. QUANTIDADE ESTIMADAS SEMANAIS: A reposição dos galões de água será de aproximadamente 

20 (vinte) galões semanais, mediante solicitação do fiscal. Para os itens garrafas e copos, a entrega será de 

acordo com as solicitações do fiscal 

7. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.  

8. FISCAIS: Sr. Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza, do Departamento Administrativo. A empresa 

deverá fornecer ao fiscal do contrato declaração informando a procedência e qualidade dos produtos, bem 

como fornecer lista com o número de contato para horário comercial e funcionários autorizados para o 

atendimento e solução de possíveis problemas. A distribuidora deverá também apresentar mensalmente ao 
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fiscal do contrato documento de análise da água, com assinatura de um químico responsável com o devido 

CRQ. 
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ANEXO 02 - PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  002/2021 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.  

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

  01 1.560 

und 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. 

Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 

comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada 

mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 

mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo 

com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 

selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, 

devidamente lacrados e selados, serem acopláveis aos 

bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser utilizados para o 

envase e comercialização as embalagens plásticos transparente 

que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 

constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem 

plástica para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos 

galões vencidos nas reposições.  Marca ___________________ 

  

  02 1.008 

und 

Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral 

natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 

da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 

indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 

com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 

as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro 

no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.  

Marca ____________________ 

  

  03 2.256  

und 

Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral 

natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 

da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 

indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 

com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 

as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro 

no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.  

Marca ________________ 

  

TOTAL R$  

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO 03 – HABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 

TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER INSERIDOS NA PLATAFORMA DA BLL. 

Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. 

Toda documentação deverá ser digitalizada e anexada na Plataforma da BLL, assinada, 

originais/autenticados/ e assinaturas reconhecidas (quando solicitado), com data e identificação do Pregão 

nas declarações.  

Os documentos de HABILITAÇÃO somente serão analisados na fase de habilitação, cabendo a 

desclassificação, se for o caso, já nesta fase. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento 

da disputa do Pregão.  

A proposta final (corrigida) e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá ser 

anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o 

término do Pregão. 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR: 

1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) O representante da empresa, sócio, diretor ou afins, deverá apresentar CARTA DE 

CREDENCIAMENTO OU PROCURAÇÃO (onde constem indicado os poderes para praticar atos pertinentes 

ao certame em nome da proponente). Ficam dispensados da Carta de Credenciamento o sócio, diretor ou 

afins que tem poder para representação da empresa, indicados nos documentos equivalentes a Contrato 

Social, desde que seja confirmado na documentação apresentada. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) CÓPIA DE DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL, podendo ser Registro Geral ou outro 

documento oficial com fotografia. 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade Limitada - EIRELI: Ato 

Constitutivo, Estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado e com as alterações 

realizadas ou devidamente consolidadas, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, 

em se tratando de Sociedade Simples,  Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Documento deverá ser AUTENTICADO. 

1.2.     REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ mediante a apresentação do 

comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

b)  INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou documento equivalente. 
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c)  Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" 

e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de 

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros. 

d)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

e)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da 

sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

f)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF. 

g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

1.3.    HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, 

expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa (se não constar validade, somente serão aceitos com 

a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas que optarem por participar através de filial, 

deverá também apresentar a certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a 

filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 11.101/05. 

Documento deverá ser AUTENTICADO. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, emitida pelo representante legal da 

empresa e pelo contador ou por outro profissional equivalente (registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade) (Modelo Anexo).COM FIRMA RECONHECIDA. 

 

1.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a)  DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 
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1.5.  HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a)  LICENÇA SANITÁRIA. 

 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR ATIVOS E EM PLENA 

VIGÊNCIA. 

 

1.6.  A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 

exigida para a habilitação. Não será aceito a substituição de qualquer documento de habilitação por 

protocolo de requerimento de certidão. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 

respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 

documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja 

a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, 

simultaneamente. 

1.8. Todas as provas de regularidade solicitadas deverão estar com a data de validade na abertura 

da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas certidões apresentadas, serão validas 

as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data da abertura do certame. 

1.9.  É facultada 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. 

1.10.  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

1.11.   Se comprovado que a empresa participante realmente for Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro 

empresa (ME), e havendo alguma restrição quanto à HABILITAÇÃO FISCAL, será concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor “sob condição”. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto 

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

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

para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

1.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado. Caso os documentos sejam de 

procedência estrangeira, deverão ser devidamente consularizados. 

1.13. A Habilitação exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do contrato. 
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ANEXO 04 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 

 

Através do presente, credenciamos ____________________________, portador da Cédula de Identidade sob 

n º ________________ e CPF/MF _____________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, instaurado  por esta Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, na qualidade de 

representante legal da empresa ________________________, CNPJ nº ________________ outorgando-lhe 

plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os 

demais atos inerente ao certame.              

 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

 

______________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

Documento deverá ser AUTENTICADO 

 

NOTA 01: a Carta de Credenciamento 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-

mail. 
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ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 002/2021 

 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada (endereço 

completo), DECLARA: 

 

1.  Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de 

suas esferas.  

2. Que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

3.  Que nos comprometemos refazer/substituir os produtos/serviços que estiverem fora dos padrões 

estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de contrato/recebimento. 

4.  Que não possuímos, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93. 

5. Que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos 

exigidos. 

6. Que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, reta e colateral, 

e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

NOTA 01: a Declaração Conjunta 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-

mail. 
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ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 

Razão Social: ____________________________________________________ CNPJ/MF Nº 

_______________, Endereço Completo____________________________________, DECLARAMOS para 

todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada 

como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

DECLARAMOS sob as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento mensal e 

acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto para MEI). 

DECLARAMOS ainda,  que estamos ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 

órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 

enquadramento como  ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 

responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações 

pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2020  Janeiro/2021  

Fevereiro/2020  Fevereiro/2021  

Março/2020    

Abril/2020    

Maio/2020    

Junho/2020    

Julho/2020    

Agosto/2020    

Setembro/2020    

Outubro/2020    

Novembro/2020    

Dezembro/2020    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA 

______________________ 

Contador responsável pela Empresa informando o CRC 

COM FIRMA RECONHECIDA 
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ANEXO 07 – 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) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

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 de Licitações e Leilões do Brasil, 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 quais 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 Sociais e nas demais normas e 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 Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da 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.    

5.(cláusula facultativa – 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 Brasileiro, para o fim específico 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 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 pregoeiro; 

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 e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido. 
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Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

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:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

i. 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; 

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-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito 

e no SERASA.   

Local e data:   Responsável:___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 08 – MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO Nº 00x/2021 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, 

CEP 84.010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu 

Presidente, em pleno exercício de suas funções, Sr. Roberto Pellissari, brasileiro, portador do RG 

3.270.275-9 e CPF 601.880.149-34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, 

Condomínio Residencial Parque dos Príncipes, Casa 02, CEP 84015-904 – Bairro Órfãs; e 

CONTRATADA:       XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua 

XXXXXXXXXXXXXXX, nº XX, XXXXXXXXXXXXXX – PR, CEP XXXXXX, fone (XX) 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, representada pelo 

administrador Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXX 

e CPF sob nº XXXXXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, a ser realizado em estrita observância ao contido e 

especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico nº 0XX/2021, e conforme SEI nº 11.703/2021 

regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos 

termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE 

LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

  01 1.560 
und 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água 

mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 
embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a 
procedência e validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, 
de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 
selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados 
e selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão 
ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticos 
transparente que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica 
para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos galões vencidos 
nas reposições.  Marca ___________________ 
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  02 1.008 
und 

Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, nível 

de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO 
e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.  
Marca ____________________ 

  

  03 2.256  
und 

Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, nível de 

pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO 
e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca 
________________ 

  

TOTAL R$  

2.2.      A EMPRESA VENCEDORA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA/DESCARGA E EMPILHAMENTO. 

2.3.  OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OS PRODUTOS:  

2.3.1. O Garrafão deverá ser de plástico transparente para água mineral com capacidade de 20 litros fabricado em 

polipropileno puro (pp); acondicionamento exclusivo de água mineral; com capacidade de 20 litros.  

2.3.2. Os vasilhames deverão ser novos (nunca antes utilizados) isentos de manchas, deformações e sujidades.  

2.3.3. Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plástico-garrafão retornáveis que 

obedeçam em seu processo de fabricação as normas constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre embalagem 

plástica para água mineral e potável de mesa.  

2.3.4. Deverá constar nome, CNPJ, número de registro da embalagem no MS, data de fabricação e prazo de validade.  

2.3.5. Deverá efetuar a troca dos galões vencidos para as reposições.  

2.3.6. Não será exigida amostra dos produtos. 

2.3.7. Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca com o indicado no contrato. Caso a qualidade, 

marca ou especificação não esteja conforme contrato e nota de empenho o mesmo poderá ser rejeitado e deverá ser 

substituído nos prazos definidos pelos fiscais. 

2.3.8. Em caso do produto ser rejeitado por motivos de envase ou manipulação constatados pela fiscalização, os fiscais 

poderão solicitar a substituição dos mesmos, a qual deverá ocorrer no prazo de 12 (doze) horas.  

2.4. QUANTIDADE ESTIMADAS SEMANAIS: A reposição dos galões de água será de aproximadamente 20 (vinte) 

galões semanais, mediante solicitação do fiscal. Para os itens garrafas e copos, a entrega será de acordo com as 

solicitações do fiscal 

2.5. FISCAIS: Sr Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza, do Departamento Administrativo. A empresa deverá 

fornecer ao fiscal do contrato declaração informando a procedência e qualidade dos produtos, bem como fornecer lista 

com o número de contato para horário comercial e funcionários autorizados para o atendimento e solução de possíveis 

problemas. A distribuidora deverá também apresentar mensalmente ao fiscal do contrato documento de análise da água, 

com assinatura de um químico responsável com o devido CRQ. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ xxxxxxxxxxxxxxx mensal e de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx anual, 

entendido como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:   

23.001.04.122.0010.2216  Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT 

33.90.30 Mat. Consumo  R 9 Sub 0712 Fonte 1001 - R$10.644,48 

23.002.15.451.0194.2217  Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego - DET 

33.90.30 Mat. Consumo  R 30 Sub 0712 Fonte 1001 - R$3.239,04 

23.004.15.451.0088.2219  Manut. Ativid. Depto. Transp. 

33.90.30 Mat. Consumo  R 68 Sub 0712 Fonte 1001 - R$1.766,16   

23.004.26.782.0147.2220  Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver. Oldemar 

33.90.30 Mat. Consumo  R 97 Sub 0712 Fonte 21 - R$2.280,96 

23.006.04.122.0010.2222  Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. - ZA 

33.90.30 Mat. Consumo  R 147 Sub 0712 Fonte 510 - R$5.985,48R 146 Sub 0712 Fonte 1001 - R$5.985,48 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de XX/XX/20xx a XX/XX/20xx. 

5.2.     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. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme previsto no § 1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/PRAZO DE ENTREGA: 

6.1. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte (Setor 

de Almoxarifado), Rua Doutor Colares, 750, nas quantidades indicadas no Empenho e/ou Ordem de Fornecimento, através 

de agendamento com o fiscal do contrato, que será das 08:00 às 12:00 horas. A descarga e empilhamento dos produtos 

nos locais indicados pelo fiscal ficará sob a responsabilidade da empresa vencedora.  

6.2. PRAZO DE ENTREGA:  quando for solicitado pelo fiscal, as entregas dos galões deverá ocorrer no prazo máximo 

de 24 horas, e os demais itens o prazo máximo determinado pelo fiscal. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de pagamento. A contratada 

deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e digitalizada ao fiscal juntamente com todos os 

documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 
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b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais da sede da 

proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou 

documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pela CONTRATADA. 

7.4. Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, obrigando-se a 

mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que procedeu a celebração do contrato. 

Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos pertinentes a contratação, ou, ainda 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara suspenso até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para CONTRATANTE. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, assinado pelo 

representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes de pagamento 

incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCALIZAÇÃO: Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza. 

8.2. Ficará a cargo do fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do contrato, bem como 

estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  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 tomar toda e qualquer decisão para 

assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe garantido, inclusive 

o acesso a documentos relativos aos serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos fiscais do contrato. 

8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial atestar faturas, 

aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. 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-las, inclusive notificando a CONTRATADA. 

8.8. A fiscalização deverá 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 
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execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à 

ampla defesa à Contratada. 

8.9.  É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade do objeto deste contrato, e 

somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, cessão ou 

transferência, da prestação dos serviços para a execução do objeto desta licitação. 

9.  

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1 Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.  

10.2  Interromper a prestação dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais exigências 

previstas. 

10.3  Verificar minuciosamente a conformidade da prestação dos serviços com as especificações constantes do 

processo de licitação. 

10.4  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na prestação de 

serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado. 

10.6  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. 

10.7  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

10.8    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. 

10.9    Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

10.10   Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar a prestação de serviços conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral a prestação dos serviços. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a devida 

justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições. 
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11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento das 

obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais. 

11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer 

responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no artigo 77 

da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  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. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  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 TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 

interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente adquirido por meio 

do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o 

aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a critério da 

CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a partir do dia imediato ao 

do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa à 

inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a CONTRATADA der causa 

à inexecução total da contratação. 
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e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e indiretos, do 

prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a terceiros. 

f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE fixar, obedecidos 

os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, 

quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de 

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

cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 

g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

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

penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de 

reincidência da CONTRATADA. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, cujo comprovante 

deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas judicialmente. Sobre as multas 

incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as demais 

penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do contrato aquele total 

inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a substituí-lo, no período compreendido 

entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se 

enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a legislação cabível, 

incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, 

assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato, ainda que 

a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 
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Município de Ponta Grossa 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445  

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 Ramal 2035   licita.amtt@hotmail.com 
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Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

17.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente. 

17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao 

ato. 

Ponta Grossa, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         PRESIDENTE DA AMTT 

 

Testemunhas: 

 

   XXXXXXXXXXXXX                 XXXXXXXXXXXX  
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A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 
ABERTURA: 28/04/2021       HORÁRIO: 13:00 HRS
LEIS A SEREM UTILIZADAS: 8.666/93 E 10.520/02.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA A AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$ 29.901,60 (vinte e nove mil, novecentos e um reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.001.04.122.0010.2216 Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT 33.90.30 Mat. Consumo 
R 9 Sub 0712 Fonte 1001
23.002.15.451.0194.2217 Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego -  33.90.30 Mat. Consumo 
R 30 Sub 0712 Fonte 1001 
23.004.15.451.0088.2219 Manut. Ativid. Depto. Transp. 33.90.30 Mat. Consumo 
R 68 Sub 0712 Fonte 1001 
23.004.26.782.0147.2220 Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver.  33.90.30 Mat. Consumo 
R 97 Sub 0712 Fonte 21 
23.006.04.122.0010.2222 Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. 33.90.30 Mat. Consumo 
R 147 Sub 0712 Fonte 510 
R 146 Sub 0712 Fonte 1001 
 MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-
1035 RAMAL 2035 ou licita.amtt@hotmail.com

CELSO CIESLAK
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 12/04/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM DISCUSSÃO ÚNICA

DO PODER EXECUTIVO
Veto à Lei nº 13.913 (Projeto de Lei Ordinária nº 148/20), que promove alteração na Lei nº 
12.428, de 28/12/2015, conforme especifica.

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR DELMAR PIMENTEL
Projeto de Lei Ordinária nº 86/2016:
Denomina de ROLANDO MORO, a Rua nº 34 do Loteamento RESIDENCIAL JARDIM ROYAL, 
situado no Bairro Neves, nesta cidade.

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 296/2020:
Promove alterações na Lei nº 13.446, de 24/06/2019, conforme especifica.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
Projeto de Lei Ordinária nº 308/2020:
Denomina de ELISEU ALVES DA COSTA a Rua nº 30 do Residencial Jardim Royal, no Bairro 
Neves, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER
Projeto de Lei Ordinária nº 2/2021:
Promove alteração na Lei nº 13.489, de 16 de novembro de 2.020.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTT/INF

Para lançar Pregao 002/2021 no site da AMTT (movimento 1235860).

 
12 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
12/04/2021, às 15:45, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1235966 e o código CRC EF55EA15.
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Departamento de Informáica

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Feito em 13/04/2021
 

13 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
13/04/2021, às 09:33, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1237079 e o código CRC F16A264B.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao 

AMTT/DA

Para manifestação acerca do questionamento recebido via email, da empresa Nova Russia Agua
Mineral.

 
13 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
13/04/2021, às 16:41, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1239430 e o código CRC 32EB2D59.
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13/04/2021 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQACPYmqGFw3RLiufR2kh3tUs%3D 1/1

Dúvidas em relação ao Edital Pregão Eletrônico 002/2021.

Nova Russia Com de Agua Ltda. <novarussiacomdeagua@bol.com.br>
Ter, 13/04/2021 12:29
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>

1 anexos (209 KB)
AMTT EDITAL PE 0022021.pdf;

Boa tarde os galões vasilhames tem validade de 03 anos a partir da data de fabricação. Fico no
aguardo. Atenciosamente Louise.

Leandro Bueno. 
socio gerente.

NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA. 
R: Alberto de Oliveira,186 
Fone:(42)3027-6231 - 3236-7825 
Ponta Grossa-Pr.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

amtt/da

Para verificar.

 
22 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
22/04/2021, às 12:06, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1257779 e o código CRC B80DCF9F.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao 

AMTTDA

Considerando que a abertura do Pregao 002/2021 ocorrerá em 28/04, solicito que aas
informações referentes ao questionamento da empresa Nova Russia seja realizado até as 17:00
horas de 26/04/2021, a esta Coordenadoria de Licitação.

 
26 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
26/04/2021, às 10:48, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1264458 e o código CRC 585C23E9.
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Informo que quando da última entrega, os galões deverão de ter a data de validade
mínima de 12 meses.

 
26 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Assistente de
Administração II, em 26/04/2021, às 12:02, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1264793 e o código CRC 82D78C3E.
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Município de Ponta Grossa 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445  

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 Ramal 2035   licita.amtt@hotmail.com 
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1º ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL 

DE TRANSITO E TRANSPORTE. 

INCLUIR NO ITEM:  

3.5. Deverá efetuar a troca dos galões vencidos para as reposições. Informo que quando da última entrega, 

os galões deverão de ter a data de validade mínima de 12 meses. 

 

Em, 26 de abril de 2021. 

 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

AMTT/INF

Para lançamento do 1º Esclarecimento ao Pregao 002/2021 (movimento 1268386) no site AMTT.

 
27 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
27/04/2021, às 11:49, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1268407 e o código CRC C81141A9.
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Departamento de Informáica

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Feito em 27/04/2021
 

27 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
27/04/2021, às 13:29, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1268823 e o código CRC 9C88FBA5.
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RESULTADO PREGÃO 41/2021
Pregão nº 41/2021 – Processo nº 58/2021 – para Registro de Preços para eventual aquisição de 
Material Médico realizado em 08/04/2021.
FORNECEDOR: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 
22.437.236/0001-22

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1

Equipo de irrigação vesi-
cal 1 via. Conector luer, 
pinça corta fluxo. Ponta 
perfurante adaptável com 
facilidade e segurança em 
qualquer tipo de frasco/
ampola/bolsa, contendo 
protetor. Estéril, atóxico, 
apirogênico. Embalado in-
dividualmente. 

Hartmann 
Hartmann UND 500 9,1300 4.565,0000

7 1

Equipo de soro para a 
transfusão de sangue ou 
plasma com filtro bac-
teriológico de partículas 
hidrófobo. Composto de 
PVC cristal, pinça rolete 
alta precisão, segmento 
auto-vedante, câmara du-
pla flexível, conector luer 
lock, atóxico, apirogênico, 
descartável e estéril, filtro 
nylon 170 a 210 micras. 
Embalado individualmen-
te.

Lamedid 
Lamedid UND 2000 3,2500 6.500,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 11.065,00 (onze mil e sessenta e cinco reais).

FORNECEDOR: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA ME - CNPJ: 05.247.406/0001-97

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

3 1

Equipo de soro para infu-
são venosa para adminis-
tração de medicamentos 
e soluções parenterais 
com filtro bacteriológico 
de partículas hidrófobo. 
Microgotas. Tubo flexível 
120 cm de comprimento, 
com injetor ou respiro 
lateral valvulado, incolor, 
descartável, atóxico, api-
rogênico, estéril. Embala-
do individualmente

BIOSANI UND 15000 1,8600 27.900,0000

6 1

Equipo de soro para pres-
são venosa central (PVC) 
com filtro bacteriológico 
de partículas hidrófobo. 
Tubo com régua gradu-
ada 40cm, penetrador 
trifacetado adaptável, 
pinça rolete de pressão,-
corta-fluxo, conector luer 
lock, atóxico, apirogênico, 
descartável e estéril. Em-
balado individualmente. 

BIOSANI UND 1000 5,1500 5.150,0000

8 1

Equipo de soro para infu-
são venosa para adminis-
tração de medicamentos 
e soluções parenterais 
com filtro bacteriológico 
de partículas hidrófobo. 
Macrogotas. Tubo flexível 
120 cm de comprimento, 
com injetor ou respiro 
lateral valvulado, incolor, 
descartável, atóxico, api-
rogênico, estéril. Embala-
do individualmente.

TKL UND 25000 1,0400 26.000,0000

9 1

Equipo de soro para infu-
são venosa para adminis-
tração de medicamentos 
e soluções parenterais 
com filtro bacteriológico 
de partículas hidrófobo. 
Macrogotas. Tubo flexível 
120 cm de comprimento, 
com injetor ou respiro 
lateral valvulado, incolor, 
descartável, atóxico, api-
rogênico, estéril. Embala-
do individualmente.

TKL UND 75000 1,0400 78.000,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 137.050,00 (cento e trinta e sete mil e cinquenta reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 148.115,00 (cento e quarenta e oito mil, 
cento e quinze reais)
LOTES FRACASSADOS/DESERTOS: 2-4-5

Ponta Grossa-PR, 22 de abril de 2021
Beatrice Farias

Pregoeira

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº 019/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E A 
EMPRESA EDITORA BEM PARANÁ LTDA.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: EDITORA BEM PARANÁ LTDA. - CNPJ 76.637.305/0001-70
Terceiro aditivo ao contrato de prestação de serviços número 019/2018, que tem como objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, POR DE-
MANDA, DE PUBLICAÇÃO - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, (PUBLICIDADE 
LEGAL), conforme descrição constante no Termo de Referência – ANEXO I ao edital do pregão 
eletrônico 015/2018, devidamente homologado pela Contratante. Visando atender as solicitações 
em conformidade com SEI nº 15111/2021, Parecer Jurídico nº 0769/2021, que se faz na forma 
abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao valor contratual em 25% (vinte e cinco por cento), 
firmado no segundo aditivo, cláusula segunda, em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição 
do novo valor do contrato é R$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais). 
Parágrafo único: as despesas do presente contrato ocorrerão nas seguintes dotações orçamentá-
rias: 27.001.08.122.0010.2320-Código Reduzido 16- 3.3.90.39.01.00- Fonte 001.

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

1º ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA A AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
INCLUIR NO ITEM: 
3.5. Deverá efetuar a troca dos galões vencidos para as reposições. Informo que quando da última 
entrega, os galões deverão de ter a data de validade mínima de 12 meses.

CELSO CIESLAK
Presidente da AMTT
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PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Processo Administrativo Nº 11703/2021

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 12/04/2021 16:59:07

LOTE 1

Descrição: Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água mineral natural, nível de pH igual ou 
maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a 
procedência e validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 
as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e 
selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser utilizados para o envase e 
comercialização as embalagens plásticas transparente que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica para água mineral e potável de mesa. Não 
serão aceitos galões vencidos nas reposições. 

Item: 1 Unidade: UNQuant.: 1.560

Autor Marca/Modelo Valor
OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL Itay 17,16

NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA ITAY / ITAY 17,10

Val. Ref.: 17,16

LOTE 2

Descrição: Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 
comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e 
validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas 
técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados

Item: 1 Unidade: UNQuant.: 1.008

Autor Marca/Modelo Valor
OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL Itay 1,63

NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA ITAY / ITAY 1,58

Val. Ref.: 1,63

LOTE 3

Descrição: Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 
comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e 
validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas 
técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.

Item: 1 Unidade: UNQuant.: 2.256

Autor Marca/Modelo Valor
OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL Itay 0,66

NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA ITAY / ITAY 0,60

Val. Ref.: 0,66
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Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5d05a5fad7b047c9956884fd062d49e6.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/86703a88be2b4db588c5ca01ed72b678.pdf

Documento: Cédula de identidade e CPF dos sóciosHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/51c47b54c1f648c8b63a20dd60b40516.pdf

Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos FederaisHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0b1e73b52734c61bd881123d5353d33.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda EstadualHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3690ccb983d74c689e51555d2750d487.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda MunicipalHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f04dedcc14274dae812d021870a95e11.pdf

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)Horário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e97e5feacd0e4a44b5019afaa9b70e7e.pdf

Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)Horário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/234a0d5e21a5467194a2bd78f6d2e77f.pdf

Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata Horário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/69d6364a68ff44f1bd6b93223790382a.pdf

Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPPHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/47e021c8b6774eaca2aa60f77403a0ab.pdf

Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de HabilitaçãoHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2d19a3b3588d45fbb1b42f73bda52829.pdf

Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPPHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b206ae85c7a4488eba268d1b153fb032.pdf

Documento: Declaração de IdoneidadeHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6213c6a23892498fa63ff24e2f155c46.pdf

Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientesHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fcc5200757f14649bc16827dd1c2004f.pdf

Documento: Declaração de inexistência de parentesHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bdb597c7ec144f33a037c3204fe5617c.pdf

Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantilHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/78f29d17733245c2937ca89a0016275b.pdf

Documento: Licença Sanitária EstadualHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fb8717f0a45549ffa5c3514b8354eb24.pdf

Documento: Licença Sanitária MunicipalHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/84d68905e4394b7784d57a31c0477df2.pdf

Documento: Outros documentosHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/749e89ce603f49bd87e96b31f0479a74.pdf

Documento: Prova de Inscrição EstadualHorário: 27/04/2021 21:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/764053f88e0e4a8da425a0eca39a1900.pdf

OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL
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Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b44634652bb04a79b54edee144b962d1.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dc2aa039139f4a27ad59bcfe4d979b39.pdf

Documento: Cédula de identidade e CPF dos sóciosHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90f048e72d074489bca3ce00596079ac.pdf

Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos FederaisHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5e0231bf57ec419181bfbd7335904c74.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda EstadualHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/45326b2e2ef04cc7917c10844e85c18f.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda MunicipalHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/da2b0d9353d7411faafb19cf307f74de.pdf

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)Horário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/901e133ae7994a7cb2eb5e02eec72793.pdf

Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)Horário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e46b9b9a9dbf475eb22d0fc1a21e311f.pdf

Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata Horário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c9b676bebb694285a97cad9922bc813d.pdf

Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPPHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dbd237a489c540179d883acbe235f7c6.pdf

Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de HabilitaçãoHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fe1d336d76ae4f34847d3a3853cf2cdf.pdf

Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPPHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2b560533f8ab4a80851391c07ef1c113.pdf

Documento: Declaração de IdoneidadeHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/543cd409c1364329a686e5a34c5615df.pdf

Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientesHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/311db816c9ec4d01b9c37d6bde4845dc.pdf

Documento: Declaração de inexistência de parentesHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/763b6d991167435aaca4a93f47ef2b5f.pdf

Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantilHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/df190b88ef4f435bb39c1e0e56965eb3.pdf

Documento: Licença Sanitária EstadualHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/13180e8de4a54de29d839e17723801d4.pdf

Documento: Licença Sanitária MunicipalHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c3914bddc5fb40a0a69b66c735072c34.pdf

Documento: Outros documentosHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/37b5d8c412a547d9a615cbc271e1c22c.pdf

Documento: Prova de Inscrição EstadualHorário: 19/04/2021 12:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5ea1f6fe60d04646a47f89d6ddb52afc.pdf

NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA
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OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL
Lote Item Endereço

1 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/cdcdf441b9884fc6a2becb5ae80550ad.docx

2 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/b1a53c69e735400293e73f5bf395b1a7.docx

3 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/a1ae0a5eddcf41ceb071481b81795efd.docx

NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA
Lote Item Endereço

1 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/a28a0c9b92f641e5b3da4b0eb522c5f2.pdf

2 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/b16803e97a284803a384c79f2e65799b.pdf

3 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/f0782320c47e48bcba6d1d1a8ece7aa1.pdf
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA  091 10.424.396/0001-58 17,10 11,30 Sim

2 OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL  037 09.590.625/0001-25 17,16 11,50 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

12/04/2021 16:59:06    PUBLICADO    

13/04/2021 08:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

28/04/2021 11:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

28/04/2021 13:06:46    DISPUTA    

28/04/2021 13:06:46    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 17,10

28/04/2021 13:06:46    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 17,16

28/04/2021 13:11:26    MENSAGEM    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091)
Boa tarde, não está aparecendo o lote 2 e o lote 3?

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
reposição agua mineral

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 
comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade mínima 
de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do 
INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. 
Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticas transparente que obedeçam em seu 
processo de fabricação as normas constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica para água mineral e 
potável de mesa. Não serão aceitos galões vencidos nas reposições. 
Quantidade: 1.560 Valor Unit.: 11,30 Valor Total: 17.628,00

Marca: ITAY Modelo: ITAY

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Processo Administrativo Nº 11703/2021

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 12/04/2021 16:59:07

16/04/2021 14:39:26    CADASTRO DE PROPOSTA    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA
19/04/2021 12:00:11    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA
23/04/2021 10:53:35    CADASTRO DE PROPOSTA    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL
28/04/2021 10:33:49    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL
28/04/2021 12:57:19    MENSAGEM    PREGOEIRO
BOA TARDE A TODOS. INFORMO QUE AS 13:00 INICIA A FASE DE DISPUTA. 
28/04/2021 13:07:17    MENSAGEM    PREGOEIRO
AGUARDANDO LANCES.

MOVIMENTOS DO PROCESSO
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28/04/2021 13:14:31    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 17,00

28/04/2021 13:14:54    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 16,50

28/04/2021 13:14:54    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

28/04/2021 13:14:59    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 16,45

28/04/2021 13:15:09    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 15,00

28/04/2021 13:15:13    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 14,90

28/04/2021 13:15:26    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 14,50

28/04/2021 13:15:32    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 14,40

28/04/2021 13:15:45    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 14,00

28/04/2021 13:15:50    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 13,99

28/04/2021 13:16:03    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 13,80

28/04/2021 13:16:09    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 13,79

28/04/2021 13:16:22    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 13,60

28/04/2021 13:16:29    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 13,59

28/04/2021 13:16:37    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 13,50

28/04/2021 13:16:42    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 13,49

28/04/2021 13:16:54    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 13,40

28/04/2021 13:16:59    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 13,39

28/04/2021 13:17:08    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 13,00

28/04/2021 13:17:17    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 13,38

28/04/2021 13:18:12    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 13,37

28/04/2021 13:18:45    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 13,36

28/04/2021 13:19:02    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 12,99

28/04/2021 13:19:13    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 12,80

28/04/2021 13:19:18    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 12,79

28/04/2021 13:19:28    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 12,50

28/04/2021 13:19:37    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 12,49

28/04/2021 13:19:52    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 12,20

28/04/2021 13:19:58    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 12,19

28/04/2021 13:20:06    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 12,10

28/04/2021 13:20:12    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 12,08

28/04/2021 13:20:25    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 12,00

28/04/2021 13:20:31    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 11,99

28/04/2021 13:20:52    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 11,80

28/04/2021 13:20:57    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 11,79

28/04/2021 13:21:06    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 11,70

28/04/2021 13:21:13    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 11,69

28/04/2021 13:21:23    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 11,60

28/04/2021 13:21:28    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 11,50

28/04/2021 13:21:54    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 11,40

28/04/2021 13:22:00    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037) 11,39

28/04/2021 13:22:06    MENSAGEM    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037)
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 11,39.
28/04/2021 13:22:10    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 091) 11,30
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28/04/2021 13:23:13    MENSAGEM    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 037)
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 11,39.
28/04/2021 13:24:01    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O lance do PARTICIPANTE 037 no valor de 11,39 foi cancelado.
28/04/2021 13:24:10    HABILITAÇÃO    

28/04/2021 13:24:10    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA  031 10.424.396/0001-58 1,58 1,15 Sim

2 OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL  056 09.590.625/0001-25 1,63 1,20 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

12/04/2021 16:59:06    PUBLICADO    

13/04/2021 08:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

28/04/2021 11:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

28/04/2021 13:12:03    DISPUTA    

28/04/2021 13:12:03    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 031) 1,58

28/04/2021 13:12:03    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 056) 1,63

28/04/2021 13:16:50    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 056) 1,57

28/04/2021 13:17:19    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 031) 1,50

28/04/2021 13:19:23    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 056) 1,49

28/04/2021 13:19:40    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 031) 1,45

28/04/2021 13:19:44    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 056) 1,44

28/04/2021 13:19:59    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 031) 1,40

28/04/2021 13:20:04    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 056) 1,39

28/04/2021 13:20:04    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

28/04/2021 13:20:17    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 031) 1,30

28/04/2021 13:20:25    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 056) 1,20

28/04/2021 13:20:43    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 031) 1,15

28/04/2021 13:22:43    HABILITAÇÃO    

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 2 - HABILITAÇÃO
GARRAFAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no 
rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a 
contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 
registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados
Quantidade: 1.008 Valor Unit.: 1,15 Valor Total: 1.159,20

Marca: ITAY Modelo: ITAY
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28/04/2021 13:22:43    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA  040 10.424.396/0001-58 0,60 0,49 Sim

2 OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL  059 09.590.625/0001-25 0,66 0,50 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

12/04/2021 16:59:06    PUBLICADO    

13/04/2021 08:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

28/04/2021 11:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

28/04/2021 13:15:16    DISPUTA    

28/04/2021 13:15:16    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 040) 0,60

28/04/2021 13:15:16    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 059) 0,66

28/04/2021 13:22:50    LANCE    OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL (PARTICIPANTE 059) 0,50

28/04/2021 13:24:42    LANCE    NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA (PARTICIPANTE 040) 0,49

28/04/2021 13:24:42    PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA    

28/04/2021 13:26:42    HABILITAÇÃO    

28/04/2021 13:26:42    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta é NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 3 - HABILITAÇÃO
COPO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 
da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 
com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no 
Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.
Quantidade: 2.256 Valor Unit.: 0,49 Valor Total: 1.105,44

Marca: ITAY Modelo: ITAY

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   SCHEILA TRIERVEILER
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA  091 10.424.396/0001-58 17,10 11,30 Sim

2 OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL  037 09.590.625/0001-25 17,16 11,50 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
reposição agua mineral

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 
comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade mínima 
de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do 
INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. 
Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticas transparente que obedeçam em seu 
processo de fabricação as normas constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica para água mineral e 
potável de mesa. Não serão aceitos galões vencidos nas reposições. 
Quantidade: 1.560 Valor Unit.: 11,30 Valor Total: 17.628,00

Marca: ITAY Modelo: ITAY

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA  031 10.424.396/0001-58 1,58 1,15 Sim

2 OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL  056 09.590.625/0001-25 1,63 1,20 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO
GARRAFAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no 
rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a 
contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 
registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados
Quantidade: 1.008 Valor Unit.: 1,15 Valor Total: 1.159,20

Marca: ITAY Modelo: ITAY

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Processo Administrativo Nº 11703/2021

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 12/04/2021 16:59:07
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA  040 10.424.396/0001-58 0,60 0,49 Sim

2 OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL  059 09.590.625/0001-25 0,66 0,50 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 3 - EM ADJUDICAÇÃO
COPO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 
da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 
com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no 
Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.
Quantidade: 2.256 Valor Unit.: 0,49 Valor Total: 1.105,44

Marca: ITAY Modelo: ITAY

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   SCHEILA TRIERVEILER
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TOTAL DO PROCESSO:   19.892,64

Item: 1

Descrição: Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água mineral natural, nível de pH igual ou 
maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a 
procedência e validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e 
as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e 
selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser utilizados para o envase e 
comercialização as embalagens plásticas transparente que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica para água mineral e potável de mesa. Não 
serão aceitos galões vencidos nas reposições. 

Quantidade: 1.560 Valor Unit.: 11,30

Unidade: UN

Total Item: 17.628,00

Marca: ITAY Modelo: ITAY

Quant.: 1 Total: 17.628,00LOTE 1 11,30Num: 091

Item: 1

Descrição: Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 
comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e 
validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas 
técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados

Quantidade: 1.008 Valor Unit.: 1,15

Unidade: UN

Total Item: 1.159,20

Marca: ITAY Modelo: ITAY

Quant.: 1 Total: 1.159,20LOTE 2 1,15Num: 031

Item: 1

Descrição: Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 
comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e 
validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas 
técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.

Quantidade: 2.256 Valor Unit.: 0,49

Unidade: UN

Total Item: 1.105,44

Marca: ITAY Modelo: ITAY

Quant.: 1 Total: 1.105,44LOTE 3 0,49Num: 040

NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA 10.424.396/0001-58 19.892,64

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Processo Administrativo Nº 11703/2021

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 12/04/2021 16:59:07

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   SCHEILA TRIERVEILER
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RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Processo Administrativo Nº 11703/2021

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 12/04/2021 16:59:07

 Total do processo: 29.901,60       Desconto médio: 29,78%      Total economizado: 10.008,96

Quantidade.: 1 Total lote: 26.769,60LOTE 1

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água mineral 
natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 
embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a 
procedência e validade mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, 
de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com 
selo do INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e 
selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser 
utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticas 
transparente que obedeçam em seu processo de fabricação as normas 
constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica 
para água mineral e potável de mesa. Não serão aceitos galões vencidos nas 
reposições. 

1.560 17,16 11,30 34,15% 9.141,60

Média lote (%): 34,15% Econ. lote: 9.141,60

Quantidade.: 1 Total lote: 1.643,04LOTE 2

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, nível de 
pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 
registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados

1.008 1,63 1,15 29,45% 483,84

Média lote (%): 29,45% Econ. lote: 483,84

Quantidade.: 1 Total lote: 1.488,96LOTE 3 Média lote (%): 25,76% Econ. lote: 383,52
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PREGOEIRO:   SCHEILA TRIERVEILER

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, nível de pH 
igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, 
envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade 
mínima de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as 
normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 
registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.

2.256 0,66 0,49 25,76% 383,52
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.088 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 202112

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 037/2020, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR 
INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA:  FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE PONTA GROSSA - CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER.
CNPJ: 07.223.960/0001-60
Primeiro aditivo ao Termo de Colaboração nº 037/2020, tem por objeto Serviço de Acolhimento 
Institucional para adultos do sexo masculino, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decor-
rente da INEXIGIBILIDADE de chamamento público Nº032/2020, devidamente homologado pela 
Administração Pública Municipal Indireta. Em conformidade com o SEI nº 22739/2021, que se faz 
na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  Acordam as partes em prorrogar o prazo de 
execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 49 (quarenta e nove) dias, 
de 30/05/2021 à 18/07/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Mantem-se todas as demais cláusulas e condições do termo originário.

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  3 / 2021

Exercício: 2021

AGENCIA DE FOMENTO ECONOMICO DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 03/05/2021       PROTOCOLO: 27065 / 2021 PROCESSO: 8

CONTRATANTE

AGENCIA DE FOMENTO ECONOMICO DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME

Endereço: DJALMA CAMARGO, 05

Bairro: CENTRO   Cidade: JAGUARIAÍVA - PR CEP: 

CNPJ: 27.185.629/0001-00  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

AQUISIÇÃO DE CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE; TRIPLEX 16 mm².

JUSTIFICATIVA

É de competência da AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA – AFEPON, a manutenção da iluminação 

das vias públicas, praças, logradouros no Município de Ponta Grossa.

Sendo assim, justifica-se a compra através de Dispensa, visto que entre os meses de Fevereiro do corrente ano até a data de hoje, 

foram inúmeros os casos de vandalismo e furto deste tipo de cabo, conforme documentado no ANEXO I, (1246555) anexado a este 

SEI.

Como é um caso atípico, mas tornou-se recorrente o material que  tínhamos em nosso estoque foi todo utilizado, para substituir a 

fiação roubada.

ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N. 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

2200215452008822153390300000 507 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  113677  2000.00CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE; TRIPLEX 16 mm²  6,79  13.580,00 M

Total:  13.580,00 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

TONIA MANSANI DE MIRA

Pág. 1/1www.elotech.com.br

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

 
1º ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2020 

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS 
CNPJ: 07.870.661/0001-17 

CONTRATADA: CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 82.381.815/0001-22 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o reequilíbrio econômico 
financeiro do item 6 da Ata de Registro de Preços Nº 21/2020, em 9% (nove por cento), 
conforme requerimento apresentado pela empresa detentora da Ata. 
CLÁUSULA SEGUNDA: 2.1. . Em decorrência da celebração deste termo aditivo, o novo preço 
unitário a ser praticado pela empresa detentora da Ata de Registro de Preços, para o item 06, 
será de R$ 2.670,50 (dois mil seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos). 2.2. O item 6 da 
Ata de Registro de Preços Nº 021/2020 passará a vigorar com a seguinte redação: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2020 
Lote

/ 
Item 

Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
R$ 

Valor Total 
R$ 

06 Emulsão Asfáltica RR – 1C Marca própria Toneladas 112,50 R$ 2.670,50 R$ 
300.431,25 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2021
CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CNPJ: 07870661/0001-17
CONTRATADA: OI S/A - CNPJ: 76.535.764/0001-43
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviço de telefonia fixa (STFC), com minutos ilimitados para fixo e celular de qualquer 
operadora para todo o Brasil e prestação de serviço de Internet Banda Larga, com velocidade 
mínima de 240 Mbps, fornecimento de modem e sem franquias para download e upload à CPS, 
durante 12 (doze) meses consecutivos, em regime de empreitada por preço unitário, conforme as 
especificações do Termo de Referência, que integra para todos os efeitos o Edital. 
VALOR GLOBAL: R$ 5.226,00 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais).
PRAZO VIGÊNCIA: 27/04/2021 a 27/04/2022.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 003/2021

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EXTRATO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

VALOR DA BOLSA MENSAL: R$ 1.100,00 (Mil e cem reais).
INÍCIO: 03/05/2021 
TÉRMINO: 02/05/2022
ESTAGIÁRIO: AMANDA BATISTA FERREIRA 
CURSO: Ciências Contábeis
CONVÊNIO: UEPG

MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente – PROLAR 

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

2º ADITIVO AO CONTRATO 006/2020
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA: acordam as partes em aditar em aproximadamente 2,5% (dois virgula 
cinco por cento) o contrato, no valor de R$ 37.250,00 (trinta e sete mil duzentos e cinquenta reais), 
passando o valor do contrato para R$ 1.527.250,00 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, 
duzentos e cinquenta reais).
QUANTIDADE: 2.500 m² (dois mil e quinhentos) metros quadrados.
VALOR UNITÁRIO: R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) m².
CLÁUSULA SEGUNDA: dotação orçamentaria a ser utilizada:  
23.005.15.451.0194.2221  Manut. Ativid. Sist. Viário   33.90.39 O. S. T. P.J  R 126 Sub 2100 Fonte 
509 

 CELSO CIESLAK
PRESIDENTE DA AMTT

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA A AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. 
EMPRESA VENCEDORA: NOVA RUSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA.
Lote 01: R$ 11,30 unitário     R$ 17.628,00 total
Lote 02: R$ 1,15 unitário     R$ 1.159,20  total
Lote 03: R$ 0,49 unitário     R$ 1.105,44  total
 MAIORES INFORMAÇÕES NA LICITAÇÃO DA AMTT.

CELSO CIESLAK
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue publicação do Resultado do Pregao 002/2021.

Para Parecer Jurídico Final.

 
05 de maio de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
05/05/2021, às 10:55, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1288477 e o código CRC 599557F3.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1288477         SEI SEI11703/2021 / pg. 172



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Ciente da cota para parecer juridico
 

05 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 05/05/2021, às
11:41, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1288769 e o código CRC 2AD88C43.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 1288769         SEI SEI11703/2021 / pg. 173



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PROCURADORIA MUNICIPAL 

PARECER                                                                                                                            1 

 

PARECER 045/2021 

 

    Tratam-se os presentes autos de procedimento licitatório na 

modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço unitário do item, publicado oficialmente 

em 11 e 12/04/2021, cujo objeto é a aquisição de material de consumo (água mineral) 

para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. 

 

A presente análise segue os termos da Lei Federal n.º 

8.666/1993, conforme autorizado pelo inc. II do art. 193 da nova Lei de licitações sob nº 

14.133/2021, sem prejuízo do disposto em seu art. 191.       

 

Foi estimado para esta licitação o valor máximo de R$ 

29.901,60 (vinte e nove mil, novecentos e um reais e sessenta centavos). 

 

Participaram do certame 02 (duas) empresas, sagrando-se 

vencedora a que o menor preço ofertou, conforme ata do setor de licitações anexa aos 

autos. 

 

O resultado do presente procedimento licitatório foi 

publicado no Diário Oficial do Município em 04 de maio de 2021. 

 

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 1150318. 

 

Frise-se que o Presidente da Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte deve asseverar que o gasto atende ao disposto nos art. 15 e 16, II 

da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000. 

 

Destarte, aferindo-se os autos, nota-se que restaram 

cumpridas as normas legais aplicáveis e que se sagrou vencedora a empresa que, 

cumprindo os requisitos do edital, apresentou a proposta mais vantajosa à Administração. 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2021 – protocolo administrativo – SEI n° 11703/2021 

ASSUNTO: ANÁLISE DE REGULARIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

REQUERENTE: JOSIANE FARIAS KOVALSKI 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PROCURADORIA MUNICIPAL 

PARECER                                                                                                                            2 

 

Reiteramos que não cabe a esta Procuradoria a análise da 

conveniência ou necessidade do pedido, sendo ato discricionário do Administrador, o 

qual deve observar os princípios básicos da Administração Pública, sob pena de 

responsabilidade em caso de mau gerenciamento dos pedidos de licitação. 

 

Ante ao exposto, nos termos do inciso VI do artigo 43 da Lei 

de Licitações, podemos concluir que no procedimento licitatório sob análise foram 

observados os ditames constitucionais que regem a administração pública e 

especificamente o art. 38 da Lei n° 8.666/93, podendo após análise da presidência, ser 

homologado. 

 

É O PARECER. 

Ponta Grossa, 05 de maio de 2021. 

 

Márcia Gomes Guimarães 

Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151 
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 045/2021, anexado no mov. 1292551.

 
06 de maio de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
06/05/2021, às 13:02, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1292557 e o código CRC 9E33159D.

Cota do Processo AMTT/AJUR 1292557         SEI SEI11703/2021 / pg. 176



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente da cota para providencias
 

06 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 06/05/2021, às
16:08, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1293768 e o código CRC 086FD582.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 1293768         SEI SEI11703/2021 / pg. 177



RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Processo Administrativo Nº 11703/2021

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 12/04/2021 16:59:07

28/04/2021 13:06:46   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 17.10

28/04/2021 13:06:46   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 17.16

28/04/2021 13:14:31   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 17.00

28/04/2021 13:14:54   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 16.50

28/04/2021 13:14:59   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 16.45

28/04/2021 13:15:09   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 15.00

28/04/2021 13:15:13   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 14.90

28/04/2021 13:15:26   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 14.50

28/04/2021 13:15:32   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 14.40

28/04/2021 13:15:45   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 14.00

28/04/2021 13:15:50   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 13.99

28/04/2021 13:16:03   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 13.80

28/04/2021 13:16:09   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 13.79

28/04/2021 13:16:22   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 13.60

28/04/2021 13:16:29   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 13.59

28/04/2021 13:16:37   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 13.50

28/04/2021 13:16:42   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 13.49

28/04/2021 13:16:54   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 13.40

28/04/2021 13:16:59   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 13.39

LOTE 1 - reposição agua mineral

28/04/2021 13:17:08   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 13.00

28/04/2021 13:17:17   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 13.38

28/04/2021 13:18:12   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 13.37

28/04/2021 13:18:45   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 13.36

28/04/2021 13:19:02   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 12.99

28/04/2021 13:19:13   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 12.80

28/04/2021 13:19:18   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 12.79

28/04/2021 13:19:28   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 12.50

28/04/2021 13:19:37   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 12.49

28/04/2021 13:19:52   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 12.20

28/04/2021 13:19:58   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 12.19

28/04/2021 13:20:06   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 12.10

28/04/2021 13:20:12   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 12.08

28/04/2021 13:20:25   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 12.00

28/04/2021 13:20:31   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 11.99

28/04/2021 13:20:52   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 11.80

28/04/2021 13:20:57   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 11.79

28/04/2021 13:21:06   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 11.70

28/04/2021 13:21:13   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 11.69

28/04/2021 13:21:23   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 11.60

28/04/2021 13:21:28   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 11.50

28/04/2021 13:21:54   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 11.40

28/04/2021 13:22:00   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

CANCELADO 11.39

28/04/2021 13:22:10   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 11.30
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28/04/2021 13:12:03   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 1.58

28/04/2021 13:12:03   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 1.63

28/04/2021 13:16:50   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 1.57

28/04/2021 13:17:19   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 1.50

28/04/2021 13:19:23   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 1.49

28/04/2021 13:19:40   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 1.45

28/04/2021 13:19:44   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 1.44

28/04/2021 13:19:59   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 1.40

28/04/2021 13:20:04   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 1.39

28/04/2021 13:20:17   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 1.30

28/04/2021 13:20:25   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 1.20

28/04/2021 13:20:43   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 1.15

LOTE 2 - GARRAFAS

28/04/2021 13:15:16   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 0.60

28/04/2021 13:15:16   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 0.66

28/04/2021 13:22:50   OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL

VÁLIDO 0.50

28/04/2021 13:24:42   NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA

VÁLIDO 0.49

LOTE 3 - COPO
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA  091 10.424.396/0001-58 17,10 11,30 Sim

2 OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL  037 09.590.625/0001-25 17,16 11,50 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 12/05/2021 10:21:32
reposição agua mineral

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 
comprovado no rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade mínima 
de 03 meses a contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do 
INMETRO e registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados, serem acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. 
Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticas transparente que obedeçam em seu 
processo de fabricação as normas constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a embalagem plástica para água mineral e 
potável de mesa. Não serão aceitos galões vencidos nas reposições. 
Quantidade: 1.560 Valor Unit.: 11,30 Valor Total: 17.628,00

Marca: ITAY Modelo: ITAY

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA  031 10.424.396/0001-58 1,58 1,15 Sim

2 OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL  056 09.590.625/0001-25 1,63 1,20 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 12/05/2021 10:21:32
GARRAFAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no 
rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a 
contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e 
registro no Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados
Quantidade: 1.008 Valor Unit.: 1,15 Valor Total: 1.159,20

Marca: ITAY Modelo: ITAY

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Processo Administrativo Nº 11703/2021

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: SCHEILA TRIERVEILER

Data de Publicação: 12/04/2021 16:59:07
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 NOVA RUSSIA COMERCIO DE AGUAS LTDA  040 10.424.396/0001-58 0,60 0,49 Sim

2 OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL  059 09.590.625/0001-25 0,66 0,50 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 12/05/2021 10:21:32
COPO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: UN
Descrição: Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo 
da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 
com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no 
Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados.
Quantidade: 2.256 Valor Unit.: 0,49 Valor Total: 1.105,44

Marca: ITAY Modelo: ITAY

_________________________________________________________________________
AUTORIDADE:   CELSO  CIESLAK

2 de 2Gerado em: 12/05/2021 10:21:33

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA - PR
PONTA GROSSA-PR

Homologação da BLL (1305979)         SEI SEI11703/2021 / pg. 181



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445 

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

  

   
 

 
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

 

 

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 

realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico 002/2021 –  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E 

TRANSPORTE,  realizado em 28 de abril de 2021, nada havendo irregular, HOMOLOGO o resultado 

do procedimento, ADJUDICANDO o objeto da licitação para a empresa NOVA RUSSIA COMERCIO 

DE AGUAS LTDA, com o valor total de  R$ 19.892,64 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois 

reais e sessenta e quatro centavos). 

 

A empresa foi classificada pela Pregoeira conforme Ata de Abertura/Conclusão, por ter apresentado 

a proposta mais vantajosa e que melhor atendem as necessidades desta Autarquia. 

 

Em, 12 de maio de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

PRESIDENTE DA AMTT 
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CONTRATO Nº 015/2021 

  

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA NOVA RÚSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua 

Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, CEP 84.010-050, inscrito no CNPJ sob o n° 

05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, em pleno 

exercício de suas funções, Sr. CELSO CIESLAK, brasileiro, portador do RG 

4.398.331-8 e CPF 709.084.869-87, residente e domiciliado na Rua Lagoa Azul, 

348 – Estrela do Lago, CEP 84.036-111;  e 

CONTRATADA:       NOVA RÚSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida à Rua Alberto de Oliveira, nº 186 sala B, Nova Rússia, Ponta Grossa 

- PR, CEP 84070-370, fone (42) 3027-6231, novarussiacomdeagua@bol.com.br, 

CNPJ nº 10.424.396/0001-58, representada pelo socio Sr. LEANDRO AUGUSTO 

DE OLIVEIRA BUENO, portador do RG nº 6.182.825-7 e CPF sob nº 004.257.769-

13, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e 

contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA 

MINERAL PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, a ser realizado em 

estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de Pregão Eletrônico 

nº 002/2021, e conforme SEI nº 11.703/2021 regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas 

a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1.   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
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LOTE QTDE DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

  01 1.560 
und 

Reposição de galões de água mineral sem gás de 20 Litros. Água 

mineral natural, nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no 
rótulo da embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o 
rótulo indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a 
contar com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA 
e as normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no 
Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados, serem 
acopláveis aos bebedouros tipo garrafão. Apenas poderão ser 
utilizados para o envase e comercialização as embalagens plásticos 
transparente que obedeçam em seu processo de fabricação as 
normas constantes da ABNT NBR 14222, que dispõe sobre a 
embalagem plástica para água mineral e potável de mesa. Não serão 
aceitos galões vencidos nas reposições.  Marca Itay 

11,30 17.628,00 

  02 1.008 
und 

Garrafas de água mineral sem gás de 500ml. Água mineral natural, 

nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 
embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 
indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 
com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as 
normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no 
Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca Itay 

1,15 1.006,85 

  03 2.256  
und 

Copos de água mineral sem gás de 200ml. Água mineral natural, 

nível de pH igual ou maior que 7 comprovado no rótulo da 
embalagem, sem gás, envasada mecanicamente com o rótulo 
indicando a procedência e validade mínima de 03 meses a contar 
com a data de entrega, de acordo com as normas da ANVISA e as 
normas técnicas da ABNT, com selo do INMETRO e registro no 
Ministério da Saúde, devidamente lacrados e selados. Marca Itay 

0,49 1.105,44 

TOTAL 19.892,64  

 

2.2.      A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA/DESCARGA E EMPILHAMENTO. 

2.3.  OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OS PRODUTOS:  

2.3.1. O Garrafão deverá ser de plástico transparente para água mineral com capacidade de 20 litros 

fabricado em polipropileno puro (pp); acondicionamento exclusivo de água mineral; com capacidade de 

20 litros.  

2.3.2. Os vasilhames deverão ser novos (nunca antes utilizados) isentos de manchas, deformações 

e sujidades.  

2.3.3. Apenas poderão ser utilizados para o envase e comercialização as embalagens plástico-

garrafão retornáveis que obedeçam em seu processo de fabricação as normas constantes da ABNT 

NBR 14222, que dispõe sobre embalagem plástica para água mineral e potável de mesa.  

2.3.4. Deverá constar nome, CNPJ, número de registro da embalagem no MS, data de fabricação e 

prazo de validade.  

2.3.5. Deverá efetuar a troca dos galões vencidos para as reposições.  

2.3.6. Não foi exigida amostra dos produtos, apenas indicação de Marca. 
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2.3.7. Os produtos serão recebidos e aceitos após conferencia da marca. Caso a qualidade, marca 

ou especificação não esteja conforme contrato e nota de empenho o mesmo poderá ser rejeitado e 

deverá ser substituído nos prazos definidos pelos fiscais. 

2.3.8. Em caso do produto ser rejeitado por motivos de envase ou manipulação constatados pela 

fiscalização, os fiscais poderão solicitar a substituição dos mesmos, a qual deverá ocorrer no prazo de 

12 (doze) horas.  

2.4. QUANTIDADE ESTIMADAS SEMANAIS: A reposição dos galões de água será de 

aproximadamente 20 (vinte) galões semanais, mediante solicitação do fiscal. Para os itens garrafas e 

copos, a entrega será de acordo com as solicitações do fiscal 

2.5. FISCAIS: Sr. Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza, do Departamento Administrativo. A 

empresa deverá fornecer ao fiscal do contrato declaração informando a procedência e qualidade dos 

produtos, bem como fornecer lista com o número de contato para horário comercial e funcionários 

autorizados para o atendimento e solução de possíveis problemas. A distribuidora deverá também 

apresentar mensalmente ao fiscal do contrato documento de análise da água, com assinatura de um 

químico responsável com o devido CRQ. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ 19.892,64 (dezenove mil, oitocentos e noventa e 

dois reais e sessenta e quatro centavos), entendido como este preço justo e suficiente para a execução 

do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:   

23.001.04.122.0010.2216  Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT 

33.90.30 Mat. Consumo  R 9 Sub 0712 Fonte 1001 - R$10.644,48 

23.002.15.451.0194.2217  Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego - DET 

33.90.30 Mat. Consumo  R 30 Sub 0712 Fonte 1001 - R$3.239,04 

23.004.15.451.0088.2219  Manut. Ativid. Depto. Transp. 

33.90.30 Mat. Consumo  R 68 Sub 0712 Fonte 1001 - R$1.766,16   

23.004.26.782.0147.2220  Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver. Oldemar 

33.90.30 Mat. Consumo  R 97 Sub 0712 Fonte 21 - R$2.280,96 

23.006.04.122.0010.2222  Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul. - ZA 

33.90.30 Mat. Consumo  R 147 Sub 0712 Fonte 510 - R$5.985,48R 146 Sub 0712 

Fonte 1001 - R$5.985,48 
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CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá vigência de (12) meses, no período de 17/05/2021 a 16/05/2022. 

5.2.     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. 

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, conforme 

previsto no § 1° do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela 

autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL/PRAZO DE ENTREGA: 

6.1. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na sede da Autarquia de Trânsito 

e Transporte (Setor de Almoxarifado), Rua Doutor Colares, 750, nas quantidades indicadas no 

Empenho e/ou Ordem de Fornecimento, através de agendamento com o fiscal do contrato, que será 

das 08:00 às 12:00 horas. A descarga e empilhamento dos produtos nos locais indicados pelo fiscal 

ficará sob a responsabilidade da empresa vencedora.  

6.2. PRAZO DE ENTREGA:  quando for solicitado pelo fiscal, as entregas dos galões deverão 

ocorrer no prazo máximo de 24 horas, e os demais itens o prazo máximo determinado pelo fiscal. 

 

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias da solicitação de 

pagamento. A contratada deverá encaminhar via e-mail solicitação de pagamento assinada e 

digitalizada ao fiscal juntamente com todos os documentos abaixo citados.  

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais 

da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva 

com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 
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d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal 

– CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 

artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 

de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pela contratada. 

7.4. Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, 

obrigando-se a mesma a manter os requisitos exigidos de habilitação no procedimento licitatório que 

procedeu a celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de 

documentos pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficara suspenso até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 

o prazo para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para contratante. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, 

assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os 

prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de informação. 

 

8. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. FISCALIZAÇÃO: Flavio Flores Gehrke e a Sra. Mari Luiza. 

8.2. Ficará a cargo dos fiscais exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução 

do contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  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 tomar toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe 

garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelos 

fiscais do contrato. 

8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, entre outras. 
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8.7. 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-las, inclusive 

notificando a contratada. 

8.8. A fiscalização deverá 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 constantes no Edital, garantida à ampla defesa à Contratada. 

8.9.  É de inteira responsabilidade dos Fiscais de contrato a verificação da conformidade do objeto 

deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação de serviço ocorrer 

de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora do certame licitatório, a subcontratação, 

cessão ou transferência, da prestação dos serviços para a execução do objeto desta licitação. 

9.  

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1. Receber, conferir e avaliar o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos.  

10.2.  Interromper o fornecimento do material que estejam em desacordo com as especificações e 

demais exigências previstas. 

10.3.  Verificar minuciosamente a conformidade do objeto com as especificações constantes do 

processo de licitação. 

10.4.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.5.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado. 

10.6.  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. 

10.7.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos Arts. 77 a 80, da 

Lei nº 8.666/93. 

10.8.   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. 

10.9.    Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste contrato. 
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10.10.  Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar o fornecimento do objeto conforme processo de licitação. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral ao 

fornecimento do objeto. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a 

devida justificativas/comprovação. 

11.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante 

a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.7.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto deste contrato, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

 

CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.  O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  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. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  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 TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93, 

desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das 

devidas justificativas. 
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13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente 

adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 

25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos 

termos do art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de 

Empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a 

critério da CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer 

obrigações, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva 

execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado, conforme o caso, 

descumprimento parcial ou total da obrigação. 

c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a contratada 

der causa à inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a contratada 

der causa à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e 

indiretos, do prejuízo causado pela contratada à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a 

terceiros. 

f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE 

fixar, obedecidos os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo 

com a natureza e a gravidade da falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade 

da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 

g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), 

na hipótese de reincidência da contratada. 
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14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à contratada, cujo 

comprovante deverá ser apresentado à contratante, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas 

judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de 

atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da contratante, cumulativas, inclusive com as 

demais penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do 

contrato aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a 

substituí-lo, no período compreendido entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao 

fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de 

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário 

Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a 

legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação 

brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 

17.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste 

contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 

vencimento. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, 

para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

17.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 
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17 .5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato. 

 

Ponta Grossa, 13 de maio de 2021. 

 

 

LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BUENO        CELSO CIESLAK 

NOVA RÚSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA               PRESIDENTE DA AMTT 

 

Testemunhas: 

 

 

                    SANDRA RAKOVICZ         SCHEILA TRIERVEILER  

 
 

Contrato 015/2021 (1318296)         SEI SEI11703/2021 / pg. 192



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 3.097 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2021 9

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
 

Departamento de Licitações e Contratos 
 
 
 
Av. Visconde de Taunay, 950    Tel.: (42) 3220-1015-ramal 1240-CEP: 84051-900            Ponta Grossa - PR. 
 

 
 

Página 5 

acabamento em nylon lavável. Cor verde. 

15 1 PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL.  

Características Técnicas Mínimas Exigidas: 

Fabricado com borracha plumbífera flexível. 

Equivalência em chumbo de 0,25 mm Fecho de 

velcro ajustável. Acabamento em nylon lavável. 

Cor verde. 

Unemol UND 6 124,40 746,40 

Valor Total do Fornecedor: R$ 19.718,40 (dezenove mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos). 
FORNECEDOR: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOL?GICOS LTDA - CNPJ: 12.095.582/0001-16 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

(R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

10 1 MINI-INCUBADORA PARA TESTE 

BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. 

Características Técnicas Mínimas Exigidas: 

Capacidade para incubar até 04 indicadores 

biológicos. Voltagem automática de 90 a 253V 

- monofásico. Frequência: 50/60 Hz Potência: 

10 Watts. 

biotron mini 

incubadora 

UND 30 180,00 5.400,00 

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 69.498,11 (sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito 
reais e onze centavos) 
LOTES FRACASSADOS: 1-7-9-16 

Ponta Grossa-PR, 13 de maio de 2021 
Beatrice Farias 
Pregoeira 

 
 

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  12 / 2021

Exercício: 2021

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 14/05/2021       PROTOCOLO: 33367 / 2021 PROCESSO: 23

CONTRATANTE

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: JAIR MANARIM & CIA LTDA

Endereço: , 

Bairro:    Cidade:  - CEP: 

CNPJ: 85.004.729/0001-99  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

CONFECÇÃO DE FAIXA (ARTE E ACABAMENTO)  EM LONA GROSSA , PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO 

TUTELAR NORTE

JUSTIFICATIVA

COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES.

Programática Fonte Descrição

DESPESA

2700508243004560283390390000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  117802  1.00(FASPG) CONFECÇÃO DE FAIXA INSTITUCIONAL  107,35  107,35 UND

Total:  107,35 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Pág. 1/1www.elotech.com.br

______________________________________________________________________________
Retificação de Publicação – 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2020, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉ-
DIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E 
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO-VILA VICENTINA DE PONTA GROSSA.
Na publicação do Diário Oficial do Município na data de 14 de Maio de 2021, retifica-se as seguin-
tes informações:
 Onde se lê:
R$ 24.136,50 (vinte e quatro mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos).
 Leia-se: 
R$ 24.136,80 (vinte e quatro mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos).
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente publicadas, permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

EXTRATO DO CONTRATO N° 015/2021
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: NOVA RUSSIA COMERCIO DE ÁGUAS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – ÁGUA MINERAL, PARA A AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR ANUAL: R$ 19.892,64 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta 
e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, no período de 17/05/2021 a 16/05/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021. 

CELSO CIESLAK
Presidente da AMTT

PUBLICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
 O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), no uso de 
suas atribuições legais previstas na Lei 8432/2005 , em cumprimento ao disposto na Resolução 
619/2016 do CONTRAN, notifica que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo 
de sua propriedade, podendo V. S.ª identificar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da 
autuação ou, se tratando de infração de natureza leve ou média, solicitar a aplicação da Penalida-
de de Advertência por escrito junto à Autarquia Municipal de Trânsito de Transporte (AMTT) até a 
referida data constante nos anexos abaixo. Tratando-se de veículo de propriedade de Pessoa Ju-
rídica, será obrigatória a “Identificação do Condutor Infrator”, sob pena de não o fazendo, incorrer 
na aplicação de nova multa, conforme § 8º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro. 

ANEXO 1
277770 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada 
a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o 
condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à AMTT-PONTA GROSSA até 
12/08/2021.

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AAD1853 277770Y000396458 17/04/2021 74550
AAF3888 277770Y000396309 13/04/2021 74550
AAI4305 277770C000029905 13/04/2021 56732
AAK4I26 277770Y000396232 15/04/2021 74630
AAK5994 277770Y000396334 14/04/2021 74710
AAO0405 277770Y000396497 17/04/2021 74550
AAO1017 277770Y000396271 14/04/2021 74550
AAQ3383 277770Y000396622 17/04/2021 74630
AAS8842 277770V000044300 08/04/2021 55412
AAV6505 277770Y000396257 15/04/2021 74550
AAV6505 277770Y000396255 15/04/2021 74630
AAV6505 277770Y000396269 21/04/2021 74630
AAV6505 277770Y000396267 19/04/2021 74550
AAX9191 277770Y000396478 20/04/2021 74550
AAY1793 277770Y000395873 16/04/2021 74630
AAY1793 277770Y000395868 14/04/2021 74550
AAY6221 277770Y000396298 15/04/2021 74550
AAY6644 277770Y000396191 14/04/2021 74550
ABJ0317 277770Y000396489 14/04/2021 74550
ABJ0D04 277770Y000395723 16/04/2021 74550
ABK5959 277770C000029790 12/04/2021 60503
ABL1D41 277770Y000396003 17/04/2021 74550
ABL1D41 277770Y000396049 21/04/2021 74550
ABM8F44 277770Y000395787 16/04/2021 74550
ABN5796 277770C000029879 11/04/2021 56732
ABN5796 277770C000029885 11/04/2021 56732
ABN6631 277770Y000396305 18/04/2021 74550
ABN6631 277770Y000395924 21/04/2021 74550
ABN6631 277770C000029843 15/04/2021 60503
Abr3572 277770Y000396385 19/04/2021 74550
ABU3472 277770Y000396311 14/04/2021 74550
ABX6489 277770Y000396197 16/04/2021 74550
ABY5407 277770Y000396131 17/04/2021 74550
ACB5433 277770Y000396064 15/04/2021 74550
ACE0031 277770C000029773 12/04/2021 60503
ACM7261 277770Y000396279 16/04/2021 74550
ACN2779 277770C000029908 13/04/2021 56732
ACP1991 277770Y000396417 17/04/2021 74550
ACS2603 277770Y000395918 18/04/2021 74550
ACW5359 277770Y000396462 18/04/2021 74550
ADC1334 277770Y000396280 16/04/2021 74550
ADF0E07 277770Y000396446 16/04/2021 74550
ADJ6791 277770Y000395972 15/04/2021 74550
ADK1B01 277770C000029852 15/04/2021 60503
ADL1535 277770Y000396134 17/04/2021 74550
AEC8011 277770Y000396137 18/04/2021 74710
AEL3565 277770A000159235 26/04/2021 73740
AEL3565 277770A000159236 26/04/2021 58350
AEN1031 277770Y000396449 16/04/2021 74630
AEN1031 277770Y000396252 15/04/2021 74550
AEN8B61 277770Y000396626 18/04/2021 74550
AEO7578 277770Y000396345 17/04/2021 74550
AET4161 116100E008907621 24/04/2021 54600
AEU1A18 277770Y000396371 17/04/2021 74550
AEY1082 277770C000029811 13/04/2021 60503
AFA1081 277770Y000395938 19/04/2021 74550
AFC8007 277770V000044313 08/04/2021 55412
AFC8631 277770C000029901 13/04/2021 56732
AFD0199 277770V000044324 08/04/2021 55412
AFD0199 277770V000044297 08/04/2021 55412
AFD8976 277770C000029897 12/04/2021 56732
AFI5444 277770Y000396426 13/04/2021 74630
AFK3913 277770V000044350 08/04/2021 55412
AFK3913 277770V000044310 08/04/2021 55412
AFO7600 277770C000029799 13/04/2021 60503
AFT0J31 277770Y000396066 16/04/2021 74550
AFT0J31 277770Y000396552 13/04/2021 74550
AFT2800 116100E008907627 24/04/2021 55411
AFU3772 277770Y000395792 19/04/2021 74630
AFU3772 277770Y000395798 20/04/2021 74550
AFU3772 277770Y000395776 14/04/2021 74550
AFU3772 277770Y000395784 16/04/2021 74550
AFU7826 277770Y000395848 17/04/2021 74550
AFW1928 277770C000029714 09/04/2021 60503
AFW1B09 277770C000029831 14/04/2021 60503
AFX7748 277770V000044309 08/04/2021 55412
AFZ5638 277770Y000395759 17/04/2021 74630
AFZ5638 277770Y000396362 20/04/2021 74710
AFZ5638 277770Y000396348 17/04/2021 74630
AFZ5638 277770Y000396326 13/04/2021 74550
AGA6065 277770Y000396190 21/04/2021 74630
AGD3737 277770Y000395939 19/04/2021 74550
AGG0A69 277770Y000396089 13/04/2021 74550
AGG0A69 277770Y000396120 16/04/2021 74550
AGI0B01 277770C000029767 11/04/2021 60503
AGK7I08 277770Y000396585 14/04/2021 74550
AGQ7963 277770Y000396183 18/04/2021 74630
AGU0199 277770Y000395794 19/04/2021 74550
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao

Gabinete do Presidente: Contrato 015/2021 devidamente publicado. Para ciência.

Informática: para lançamento deste sei na integra - Pregao 002/2021 e tambem do Contrato
015/2021 no site AMTT.

Financeiro e Contabilidade: para ciencia e impressão do Contrato 015/2021. 

Departamento Administrativo: FISCAL: para ciencia e impressão do Contrato 015/2021. Para
pedido de Nad/Empenho, deverá ser solicitado através de novo SEI.

APÓS RETORNAR A LICITAÇÃO.

 
 

17 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
17/05/2021, às 16:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1318310 e o código CRC 5A381F81.
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente.
 

17 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FLORES GEHRKE, Agente
Administrativo II, em 17/05/2021, às 17:14, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1318608 e o código CRC 3399763F.
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Financeiro

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

                        Ciente.
 

18 de maio de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 18/05/2021, às 08:51, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1319103 e o código CRC 56C37307.
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