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PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020 – PROCESSO SEI N° 54.622/2020
A Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, torna público que realizará licitação sob modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, para formalização de REGISTRO DE PREÇOS, nos moldes do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 445/2005, Decreto
Municipal 8.490/2014, Decreto Municipal 2.155/2008, Lei Municipal nº 8.056/2005 e Lei Municipal
8393/2005, Lei Municipal do Registro de Preços 9.042, de 08 de agosto de 2007 e Decretos do Registro de
Preços 1.991, de 27 de fevereiro de 2008 e suas alterações posteriores, e Decreto Municipal nº140/2003 e
suas alterações posteriores, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, em especial, da Lei Complementar nº 147/2014 com as
alterações posteriores, Lei Municipal 12.222/2015 e na Lei nº 8.078, de 1990 do Código de Defesa do
Consumidor e as exigências estabelecidas neste edital.
TIPO – Menor Preço
FORMA DE APURAÇÃO: Por item.
•

Pregão Eletrônico com exclusividade para MICROEMPRESAS - ME E
EMPRESAS

DE

PEQUENO

PORTE

–

EPP,

INCLUSIVE

MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI.
•

Prioridade de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte
e

microempreendedores

individuais,

sediadas

neste

município,

estabelecendo o limite de 10% do melhor preço válido, de acordo com o
contido na Lei Complementar 147/2014 – Capítulo V – Artigo 48 – III - §3º e
Leis Municipais 12222/2015 e 12340,2015;
1.

ABERTURA:

CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES: até as 08 horas e 59 minutos do dia 28 de outubro de
2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09 horas do dia 28 de outubro de 2020.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília
(DF).
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas
2.

OBJETO DA LICITAÇÃO:
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O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO EVENTUAL DE
FERRAMENTAS, através do sistema de registro de preços conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
3.

DOS VALORES

1.1-

Valor máximo estimado R$ R$ 50.758,86 (cinquenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e

oitenta e seis centavos);
4.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:

Endereço: Av. Visconde de Taunay, 794, Ronda, Ponta Grossa, PR;
Pregoeiro: Glauco Luís Marques
E-mail: engtec@cpspg.com.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br
Telefone: (42) 3026-1603 ou (42) 98408-5638
5.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, Glauco Luis Marques, denominado Pregoeiro, através da
Portaria nº 148, de 16 de Julho de 2020, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET –
Licitações Públicas, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br
O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de
preços.
A participação no Pregão – na Forma Eletrônica - se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento da proposta de preços e
documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário
limite estabelecidos.
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
assim como até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.
Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas junto ao provedor
do sistema adotado pelo comprador no fone (11) 3113-9000.
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6.

PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta Licitação as empresas legalmente estabelecidas no país e que:
A. Atenderem a todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos;
B. Não estejam cumprindo a sanção prevista nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8.666/93.
C. COTA EXCLUSIVA: Apenas as empresas enquadradas como Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI);
D. COTA PRINCIPAL – Ampla concorrência: A todos os Interessados que atendam aos
requisitos do edital.
E. COTA RESERVADA: Apenas empresas enquadradas como Microempresas (ME),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor (MEI), nos termos da Lei
Complementar 147/2014 e Lei Municipal 12.222/2015 e suas alterações;
F. No caso do objeto licitado na COTA RESERVADA para as ME/EPP/MEI restar deserto,
frustrado ou fracassado, o referido

objeto

poderá ser adquirido

do

licitante que

porventura tenha se consagrado vencedor na COTA PRINCIPAL (ampla concorrência), e
vice - versa, desde que haja concordância do licitante em fornecer todo o produto, em
ambas as cotas, pelo menor valor que a ele for adjudicado.
G.

No caso da mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal para o

mesmo objeto, a contratação deverá ocorrer pelo MENOR preço ofertado pela empresa;
H.

Para que, através do sistema da BBMNET, a empresa possa ser a detentora dos itens das

duas cotas, seja ela ME, EPP ou MEI, ou grande empresa, deve lançar proposta tanto para os
lotes da cota reservada como da principal, para todos os lotes. No entanto, a grande empresa
não poderá participar da disputa da cota reservada. Tal procedimento tem por objetivo
viabilizar a aplicação do disposto no processamento e julgamento da Licitação, quando
suas propostas poderão vir a ser consideradas para efeito de julgamento, em face de
inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como Microempresa - ME, Empresa
de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI;
I. Aplicam-se as sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano -calendário anterior,
receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123
de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados, o disposto
nos Capítulos V a X, na seção IV do Capítulo XI e no Capítulo XII da referida Lei
Complementar.
J. É vedada a participação de Empresas que:
K.

Estejam em pedido de falência, concurso de credores, dissoluções, Liquidações e

consórcios de empresas;
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L. Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração pública, suspenso, ou
que por esta, ou por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal,
Estadual ou Municipal ou do Distrito Federal tenham sido declarados inidôneos;
M.

Não poderão participar do certame servidor do quadro permanente ativo ou em

qualquer outra situação. O proponente precisa estar ciente de todos os documentos de
habilitação exigidos, bem como precisa ter ciência das informações e obrigações decorrentes
desta licitação;
N. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à
BBMNET, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das
propostas.
O.

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

habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado
no sistema, informar o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do
desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
7.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME.

O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
A. acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
B. responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
C. abrir as propostas de preços;
D. analisar a aceitabilidade das propostas;
E. desclassificar propostas indicando os motivos;
F. conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
G.

verificar a habilitação dos proponentes classificados;

H.

declarar o vencedor;

I. receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
J. elaborar a ata da sessão;
K.

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

L. abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de
penalidades previstas na legislação.
8.

DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:
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Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso
“credenciamento – licitantes”.
As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da
central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser
esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira,
das

8

às

18

horas

(horário

de

Brasília)

através

dos

canais

informados

no

site

www.bbmnetlicitacoes.com.br.
9.

DA PROPOSTA DE PREÇOS:

O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as
exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas
e lances.
As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da
sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.
Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de
Referência.
Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema
eletrônico com o VALOR TOTAL do item E O VALOR UNITÁRIO.
Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher
as informações do item, informando a MARCA do produto, no campo “FICHA TÉCNICA” ou anexá-las
por meio de arquivo eletrônico no campo apropriado do sistema da BBMNET, sendo vedada a
identificação do licitante por qualquer meio.
Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma
BBMNET Licitações
Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema
eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais,
seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
10. ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
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A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação
das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item anterior, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.
Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes 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.
Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão
consideradas lances.
Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja
inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote.
Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro a abertura
e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.
Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o pregoeiro
poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.
O tempo da etapa de lances será de 15 (quinze) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O
sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 00h05m00s (cinco minutos para o termino da etapa de
lances), “Dou-lhe duas” quando faltar 00h02m30s (dois minutos e trinta segundos) e “Dou-lhe três –
Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de
preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 00h05m00s finais, o sistema
prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 00h05m00s a partir do momento do registro
do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado
acima.
Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha
do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o
ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;
Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos
44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI,
conforme procedimento detalhado no item 13 deste Edital.
10.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente
após o encerramento da etapa de lances.
11. JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS:
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Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto
n.º 10.024/2019.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
O Pregoeiro após deliberação com sua equipe de apoio, poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, através de email – engtec@cpspg.com.br, ou chat do sistema no prazo de até duas
horas, sob pena de não aceitação da proposta, e de acordo com o que segue:
a)

prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

b)

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

c)

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos
nos subitens acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em
primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local
a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
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d)

Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão
reclassificadas;

e)

Os documentos adicionais solicitados e a proposta corrigida deverão ser anexados
na pasta documentos complementares pós disputa.

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro 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;
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua continuidade.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
a)

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

b)

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

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
Prioridade Local:
As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais sediadas no município
de Ponta Grossa gozam de prioridade de contratação na forma do § 3º do art. 48 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e das Leis Municipais n.ºs 12222/2015 e 12340/2015;
Terá prioridade de contratação a microempresa, empresa de pequeno ou microempreendedor individual
sediada neste município, que ofertarem proposta de preços até 10% (dez por cento) superior ao melhor
preço válido.
Havendo mais de 01 (uma) microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual
com proposta de preço no intervalo de que trata o parágrafo anteror, proceder-se-á a classificação das
mesmas, em ordem crescente, a fim de lhes assegurar a prioridade em caso de inabilitação da
imediatamente melhor classificada. As demais propostas serão ordenadas na sequência, igualmente em
ordem crescente;
Não havendo a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual sediada neste município, ou ainda, caso as participantes não se enquadrem no intervalo de
preços, ou venham a ser inabilitadas, será o melhor preço válido mantido para fins de futura e eventual
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contratação.
Não se aplica o disposto nos parágrafos anteriores, caso o melhor preço válido for ofertado por
microempresa ou empresa de pequeno porte sediada neste município.
12. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
A Empresa vencedora, deverá anexar na BBMNET, a Proposta de Preços escrita, com o(s) valor(es)
oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no
prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do pregoeiro, no sistema eletrônico – pasta: documentos
complementares pós disputa - e deverá:
a)

Ser redigida em língua portuguesa digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b)

Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, e:

•

Descrição detalhada do item, conforme especificações previstas no Termo de
Referência;

•

Valor unitário:

•

Valor total da proposta;

•

Marca:

•

Prazo de entrega: em até 24 horas após o recebimento da ordem de compra e na
totalidade dos itens;

•

Validade da proposta: 90 dias
c)

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de
eventual sanção à Contratada, se for o caso.

d)

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

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
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A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis, após a homologação.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços;
A interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até a sua decisão.
13. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública poderá ser reaberta:
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
• A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail de acordo com a
fase do procedimento licitatório.
• A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
cadastro efetuado no sistema, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
14. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS.
Até três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas quaisquer interessados poderá
impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. A concessão
de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos
do processo de licitação.
Esclarecimentos
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório poderão ser solicitados por qualquer
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pessoa, anexados a página da BBMNET, mediante identificação (Razão Social e nome do representante
interessado), deve disponibilizar informações para contato (endereço completo, telefone e email)
Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, através da BBMNET.
Impugnações
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital, através da página da BBMNET, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedendo aos encaminhamentos necessários;
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
Recursos
Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através
do seu representante, manifestando sua intenção com registro na BBMNET em campo próprio, que ficara
registrado em ata a síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias.
Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
a)

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

b)

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

c)

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço abaixo;
A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e a contagem contará a partir da data do documento original devidamente protocolado.
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A Decisão Final e o Parecer Jurídico proveniente das impugnações e recursos será publicado no Diário
Oficial do Município de Ponta Grossa, e anexados na página da BBMNET, sendo que a contagem dos
prazos legais de manifestação inicia-se a partir do dia subsequente a mesma;
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará a adjudicação para determinar a contratação.
As Impugnações e recursos deverão ser anexados na BBMNET, em papel timbrado com o nome da
empresa, as razões e assinatura do representante legal.
A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá a autoridade competente para homologação.
Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as
ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o
pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. Encerrado o
julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará
aos licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta
dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte
da licitante.
A homologação deste Pregão compete ao Diretor Presidente da Companhia Pontagrossense de Serviços e
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor.
16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional,
com características de compromisso para a futura contratação, cuja vigência será de 12 (doze) meses,
contados da data da sua publicação no Diário Oficial do Município;
b) Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de
Registro de Preços a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante meio eletrônico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
c) O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;
d) Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item
(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
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e) A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Gerenciador, por
intermédio de instrumento contratual.
17. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A.

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações.

B.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao
Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;

C.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
•

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

•

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;

D.

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

E.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão
Gerenciador poderá:
•

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

•

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação.

F.

A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das
condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

G.

Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

18. CONTRATAÇÃO
Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar
o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Contrato/Autorização).
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O prazo de vigência do contrato decorrente da ata de registro de preços será de até 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do presente instrumento e da emissão da respectiva Ordem de Serviço;
A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, ou de retirar o instrumento contratual
equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações passíveis das sanções previstas no art. 81 e
seguintes da Lei Federal nº.8.666/93. Neste caso, a critério do Município, poderá ser celebrado contrato, do
objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, com o ofertante do menor
preço, subsequente, se houverem outros remanescentes, na ordem de classificação ou promover nova
licitação.
Em caso de não atendimento ao disposto acima, incorrerá a empresa vencedora, a critério da CPS, nas
penas da Lei Municipal nº 8393/05, e ser-lhe-á ainda aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento)
do valor máximo global da proposta, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes a matéria,
inclusive perdas e danos;
As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços têm características próprias e geram efeitos
contratuais conforme o previsto no Decreto Municipal nº. 1991/2008, em estrita observância aos princípios
gerais do direito e às normas contempladas na legislação vigente.
Por força das disposições fixadas na Lei Federal nº. 11.184/1992, por ocasião da formalização da
contratação, a empresa fica obrigada a apresentar Certidão de Inexistência de Débitos (CND), para com o
Sistema de Seguridade Social.
O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei
Federal nº. 8.666/93.
19. PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:
O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras da Administração
Pública.
A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de
compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e
órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas
propostas aduzidas.
O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a Companhia Pontagrossense de
Serviços - CPS a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas
para aquisição de determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência de
fornecimento, em igualdade de condições.
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20. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
•

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:

•

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

•

Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento do produto, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;

•

Falir ou dissolver-se, ou;

•

Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato;

•

Presentes razões de interesse público;

O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
O fornecedor obriga-se a manter o preço pactuado na Ata de registro de Preços. Os valores registrados
serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93,
devidamente comprovada, e quando os preços praticados no mercado sofrerem redução, salvo os casos de
reajuste previstos neste Edital, conforme Decreto Municipal nº 1.991 art. 9º e na Lei Municipal nº 9.042 de
08/08/2007.
21. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais e
responsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que estabelece o art. 81 e seguintes do cap. IV
da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores:
A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração, pelo
descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos:
A. multa moratória de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso não justificado,
até o 5º (quinto) dia, e a partir do 6º (sexto) dia, 0,5% (meio por cento), contados desde o 1º
(primeiro) dia de atraso, a ser calculada sobre o valor total do item não fornecido, até o limite de
5% (cinco por cento).
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B. a justificativa para eventual atraso, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será
considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.
C. na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da
importância a ser paga ao fornecedor.
D. Advertência;
E. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) a ser calculada sobre o valor total da proposta, no
caso de ocorrer a recusa à contratação a que se refere o subitem 17.9, 17.10 E 17.11, ou pela
rescisão deste Contrato, por sua culpa, sem prejuízo das demais sanções;
F. Nesta hipótese, após apuração efetuada, e não ocorrendo o pagamento perante a CPS, o valor da
multa aplicada será cobrada judicialmente.
G. Caracterizar-se-a formal recusa à contratação, podendo a CPS, a seu exclusivo juízo, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação,
em igual prazo e atendidas todas as condições deste Edital para o fornecimento do objeto ou então
cancelar o item, as seguintes hipóteses:
H. Após decorridos 10(dez) dias da convocação da CPS sem que a licitante vencedora tenha retirado e
assinado o instrumento contratual;
I.

Após decorridos 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, sem que tenha iniciado o fornecimento do
objeto desta licitação, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

As sanções previstas nos subitens A ao E poderão ser aplicadas em conjunto com as demais penalidades
exigidas por lei.
A licitante que, convocada dentro do prazo de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais, conforme do Art. 87 e 88 da
Lei 8.666/93, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.
Da sanção aplicada caberá recurso, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.
A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspensiva.
22. PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O prazo e a condição para prestação dos serviços estao descritos no Termo de Referência (Anexo I).
23. PAGAMENTO
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As regras acerca do pagamento, reajuste do valor contratual e demais obrigações são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.
24. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 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 vantage com o
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução de contrato;
c) “prática de colusão”: 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 dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do
contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impeder 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.
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 contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio
de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação,
deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organism financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
25. DISPOSIÇÕES FINAIS
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A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo COMPANHIA
PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato supervenientes comprovadas ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação.
A COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, poderá, ainda, prorrogar, a qualquer
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Companhia
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os proponentes, desde que não comprometam o interesse da COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE
SERVIÇOS – CPS, a finalidade e a segurança da contratação.
As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do
Município.
Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da
Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro.
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário horário das 08:00 as 11:30 e das
13:00 as 17:30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, para melhores esclarecimentos.
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 794, Ronda, Ponta Grossa, PR;
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Pregoeiro: Glauco Luis Marques
E-mail: engtec@cpspg.com.br
Telefone: (42) 3026-1603
A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da
licitação e não será devolvida ao proponente.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.
As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se encontram
presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma
do artigo 62 da mesma Lei já mencionada.
Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas mesmas
condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o
Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94.
No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos nem a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
Compõe este Edital os Anexos:
Anexo 01 - Termo de Referência;
Anexo 02 – Modelo para Apresentação de Proposta;
Anexo 03 - Minuta do Contrato;
Anexo 04 – Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo 05 - Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação;
Anexo 06 – Declaração de responsabilidades;
Anexo 07 – Declaração em Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal;
Anexo 08 – Declaração de que não possui vedações legais decorrentes do exercício de cargos públicos e de
inexistência de grau de parentesco impeditivo;
Anexo 09 – Declaração de idoneidade e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação.
Anexo 10 – Exigências para habilitação.
Anexo 11 - Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP e de faturamento.
Anexo 12 – Modelo de Ficha Técnica
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Ponta Grossa-PR, 01 de outubro de 2020.

Eduardo Marques
Diretor Presidente

ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

O objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual de FERRAMENTAS,
exclusiva para Micro e Pequenas Empresas, no período de vigência desta contratação, nas quantidades e
especificações previstas neste Termo de Referência, em até 12 (doze) meses, de acordo com as
requisições expedidas pela Companhia.
1.2-

Valor Máximo da Licitação: R$ 50.758,86 (cinquenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e

oitenta e seis centavos);
1.3-

Os proponentes deverão apresentar a cotação do objeto desta licitação por ITEM.

1.4-

O objeto deverá ser entregue somente no local indicado na ORDEM DE FORNECIMENTO e

obrigatoriamente acompanhada da Declaração de responsabilidade conforme modelo (anexo V)
1.5-

Os valores constantes neste Termo de Referência, para os preços unitários, são os preços máximos

por produto que serão admitidos nesta licitação.
1.6-

As quantidades constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, são estimativas, não

se obrigando a Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS pela aquisição total.
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2

DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1-

Em conformidade com orçamentos de mercado, acostados na presente licitação, estipula-se

conforme tabela abaixo, o valor máximo para os produtos a serem contratados, com as especificações
mínimas e obedecendo às seguintes marcas de referência.
Item

Marcas de

Descrição

Qtd

Un

Referência

Valor

Valor

Unitário

Total
Máximo

Alavanca reta, medidas: mínimo de 1,50m.
1

COLLINS,

Deverá ser sextavada com ponta chata e outra

PARABONI E

cônica; a pintura deverá ser em qualquer cor

TRAMONTINA

R$

R$

128,33

1.283,30

un

R$ 19,64

R$ 589,20

20

un

R$ 44,90

R$ 898,00

15

un

R$ 8,11

R$ 121,65

15

un

R$ 36,22

R$ 543,30

40

un

R$ 19,41

R$ 776,40

10

un

30

fosca, confeccionada em aço de 1 polegada

2

Balde metálico para concreto, repuxado, com

VONDER,

alça, utilizado na construção civil, capacidade

METASUL E

10 litros.

3

Enxada, com olho de no mínimo 30 x 18 mm,

PANDOLFO,

produzida em aço de carbono 1070, com cabo

VONDER E

de madeira de no mínimo 150 cm.
Broxa pintura, material base PVC ou madeira,
4

CSM

TRAMONTINA
ROMA, ATLAS E

material cabo plástico, material cerdas

VONDER

sintético, formato retangular, aplicação caiação,
comprimento 16,5 cm x largura 5,8cm.
Pá de bico de aço carbono, temperado em todo

PANDOLFO,

o corpo, cortado a laser, com pintura

PARABONI E

eletrostática a pó em todo o corpo,tamanho

TRAMONTINA

mínimo 320 x 70mm, com cabo de madeira
5

maciça (eucalipto ou similar), com
comprimento total mínimo de 710 mm, com
secção transversal mínima de 35 mm, com
empunhadura metálica em D, com proteção em
verniz ou similar em todo o cabo.

6

Câmara de ar para carrinho de mão, 3.25 / 3.00-

COLSON, AJAX,
CARNEIRO

8, medida do aro 3,25'' x 8" (largura x
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diâmetro), câmara para uso em pneus de
carrinho de mão e carros de carga.

7

Arco de serra 12" com punhos anatômico,

BRASFORT,

capaz de realizar cortes com profundidades

MAX E

superiores a 90 mm, regulável para 8", 10" e

TRAMONTINA

R$ 59,07

R$ 295,35

R$

R$

513,49

10.269,80

un

R$ 12,61

R$ 504,40

40

Und.

R$ 15,37

R$ 614,80

25

un

R$ 26,26

R$ 656,50

20

un

R$ 42,49

R$ 849,80

5

un

20

un

40

12". Tensionamento de lâmina por borboleta.
Permite posicionamento da lâmina a 55º e a 90º
Carrinho mão, material caçamba:

VONDER,

polipropileno, material chassi: metálico, tipo

IMARC E

travessa: jeríca, quantidade roda: 2 un, tipo
8

METALMAXI

roda: pneu maciço, capacidade c açamba: 170 l,
acabamento superficial: pintura epóxi - pó,
características adi cionais: dimensões
aproximadas:680 x 1440 x 730 mm
Colher de pedreiro oval média, fabricada em

9

BRASFORT,

aco sae 1070, forjada. Tratamento: temperado e

THOMPSON E

revenido; acabamento polido, proteção verniz

TRAMONTINA

anticorrosivo. Dureza entre 42 a 46 hrc. Cabo
de madeira lixado, arredondado e confortável
para manuseio, com proteção em verniz. O
material deve apresentar marcação permanente
c/ nome ou marca do fabricante.
MONFORT,

Desempenadeira de Aço 150 x 260 mm.
10

11

Características:- Lisa- A (mm): 150 - B (mm):

ATLAS E

260

CORTAG

Marreta oitavada com cabeça forjada em aço

TENACE,

especial, têmpera nas faces de impacto. Bases

SPARTA E

polidas e envernizadas. Cabeça com

TRAMONTINA

acabamento jateado. Fixação por cunha
metálica. Cabo de madeira envernizado - 1 KG

12

Marreta oitavada com cabeça forjada em aço

TENACE,

especial, têmpera nas faces de impacto. Bases

VONDER E

polidas e envernizadas. Cabeça com

TRAMONTINA

acabamento jateado. Fixação por cunha
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metálica. Cabo de madeira envernizado - 2 KG
Lâmina de serra manual, 24 dentes por
13

14

IRWIN,

polegada, tipo flexível, material aço rápido

STARRET E

bimetal, dimensão 12 polegadas.

NICHOLSON

Nível de construção com bolha, material corpo

STANLEY,

alumínio, de alta precisão, em alumínio, com

WORKER E

fino acabamento em CNC e base magnética.

TRAMONTINA

Possui visores para verificação na vertical e

20

un

R$ 6,58

R$ 131,60

10

un

R$ 47,11

R$ 471,10

15

un

R$ 59,81

R$ 897,15

50

un

R$ 35,20

20

un

R$ 36,38

horizontal, com 2 alças para melhor
performance no seu trabalho, medida: 25\"/
600mm. Contém 3 bolhas.
Picareta do tipo chibanca. Fabricada em aço

MINASUL,

carbono especial forjado de alta qualidade.

TENACE E

Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma

TRAMONTINA

melhor apresentação visual e maior proteção
contra oxidação. Lâmina com tamanho 4.
15

Possui olho oval de 70 x 45 mm. O cabo de 90
cm desta ferramenta, além de possuir ótima
resistência, é produzido com madeira de
origem renovável. Cabo com acabamento
envernizado, para um melhor acabamento e
apresentação do produto. Tamanho 905 mm x
97 mm x 373 mm com peso de 2,68 kg
Pá cortadeira quadrada metálica, fabricada em

16

aço de carbono, com tamanho de 290 x

PANDOLFO,
TRAMONTINA E

250mm, e cabo de madeira de no mínimo 130

VONDER

R$
1.760,00

cm.
Pneu radial com câmara, usado em diversas

COLSON, ROMA

aplicações em veículos de baixa velocidade,

E AJAX

tais como: carrinho de mão, carrinho de gás,
17

macas hospitalares, etc. Construção e composto
elaborados para uso em todos os tipos de
terrenos, medidas 3,25 a 3,50-8 com 2 ou 4
lonas.

23
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18

Rebolo abrasivo, tipo: reto, diâmetro externo: 6

TELSTAR,

pol, altura:3/4 pol, diâmetro furo:1 1/4 pol,

NORTON E

material abrasivo:óxido de alumínio, tamanho

FORTGPRO

5

un

R$ 48,59

R$ 242,95

10

un

R$ 37,77

R$ 377,70

40

un

R$ 18,69

R$ 747,60

5

un

R$ 53,66

R$ 268,30

2

un

10

un

R$ 26,21

R$ 262,10

30

un

R$ 8,27

R$ 248,10

2

un

R$ 44,72

R$ 89,44

grão:38, dureza:a, porosidade: 8, aglutinante:v aglutinante base material vitrificável

19

Disco de serra circular para madeira, corpo em

BRASFORT,

aço carbono, dentes de metal duro (vídea),

BELENUS E

diâmetro da serra 7.1/4 pol (185mm), diâmetro

THOMPSON

do furo 20 mm, número de dentes 36, rpm
máxima 7.200, aplicação corte em madeiras.

20

21

Discos de corte para ferro. 12´" x 1/8" x 1"

ALCAR, ICDER E
VONDER

Trena, trena de 50m; caixa plástica aberta; fita

VINEX,

em fibra de vidro de alta resistência; resistente

STARFER E

a umidade e variações de temperatura;

BRASFORT

manivela para recolhimento; clipe metálico na
ponta da fita; cabo ergonômico; largura da fita:
12 ,5mm; graduação: mm/pol.
WORKER,

Roda de medição roda de medição com haste
retrátil, medidor com capacidade para até
22

LEETOOLS E

9.999.9 metros, medição em metros e

BOSCH

decímetros. Haste retraída: 46 cm. Haste

R$
437,98

R$ 875,96

expandida: 92 cm. Diâmetro da roda: 192,99
mm.

23

Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm,

THOMPSOM,

comprimento: 5 m, revestimento: borracha,

TRAMONTINA E

características adicionais: enrolamento

STANLEY

automático com trava.
Linha para Pedreiro lisa. 100% nylon. Proteção
24

UNIFIO,

UV. Rolos com 100 m de comprimento.

VONDER E

Espessura: 0,8 mm.
25

WORKER

Alicate de pressão, 10", com gatilho de

EXCELLENT,

liberação rápida, ajuste rosqueável de abertura

STANLEY E
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do bico, material de fabricação aço cromo

GEDORE

vanádio.
Talhadeira, material: aço, tipo: chato,

LF, IMPORT E

comprimento total: 10 pol, peso: 0,90 kg,
26

BELTOOLS

aplicação: pedreiro, acabamento superficial:

2

un

R$ 37,29

R$ 74,58

8

un

R$ 58,01

R$ 464,08

2

un

R$ 56,51

R$ 113,02

4

Und.

R$ 54,00

R$ 216,00

4

Und.

R$ 33,36

R$ 133,44

4

Und.

R$ 20,85

R$ 83,40

1

Und.

R$

R$

2.736,33

2.736,33

pintado, características adicionais: com
empunhadura.
Alicate universal, alicate universal, forjado em

EDA, ROBUST E

aço cromo vanádio, profissional, plástico,
27

VONDER

reforçado, isolado, anti-deslizante, 8 pol, corte
de arame duro, instalações em geral, classe de
aplicação h.
Alicate De Corte Diagonal mínimo de 6" de
comprimento Forjado Em Aço Cromo Vanadio.

28

APFER,
TRAMONTINA E

Para Uso Em Terminais De Componetes

MTX

Eletrônicos. Ergonômico Com Cabo
Emborrachado Isolado 1000V
Martelo de unha, com cabeça polida e

BRASFORT,

envernizada oferecendo proteção contra
29

oxidação, com cabo de madeira envernizada

MTX,
TRAMONTINA

fixado com epóxi, diâmetro da base de impacto
variando de 25 a 29 mm
Torquês, aço forjado e temperado, armador,
30

SÃO ROMÃO,

oxidado, 12 pol, 575 g, meio corte, mandíbulas

VONDER E

lixadas.

NOVE54

Regador Plástico, reforçado, na cor verde. Com
31

METASUL,

alça, bico removível com furos definidos,

POLICAMP E

capacidade de 10 litros. Produzido em

UNIVERSAL

polietileno de alta densidade. Dimensões: 50 x
40 x 35 cm. Modelo universal.
VONDER,

Lavadora alta pressão, pressão 400 lb, vazão 26
32

l/min, tensão 110/220 v, potência consumida 3

ELETROPLAS,
CHIAPERINI

hp, características adicionais alta pressão,
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motor: 4 polos, acessórios com carrinho e
mangueira de 10 metros, gatilho autodesligável, jato regulável, bomba de tipo
trifásico.
Disco de corte diamantado contínuo FPP

BRASFORT,

indicado para cortes de placas de porcelanato

CORTAG E

em geral, porcelanato polido, retificado e
33

NORTON

cerâmico duras. Características mínimas:

R$ 31,67

R$ 316,70

R$

R$

471,25

14.137,50

Und.

R$ 57,41

R$ 229,64

2

Und.

R$ 22,04

R$ 44,08

2

Und.

R$

R$

2.916,10

5.832,20

10

Und.

30

Und.

4

Dimensões: Diâmetro externo 110 mm; furo
20mm, 13900 RPM, cor cinza. Para ser
utilizado em serra mármore

34

35

Disco Cliper para corte de asfalto, diamantado,

VONDER, LOTUS

segmentado, 18”, DT 350A, extra ou similar.

E BOSCH

Mangueira de jardim reforçada, bitola 1/2´´,

IBIRÁ,

material feito de silicone e fios de poliéster,

MAZZAFERRO, E

rolo com 25 metros, incluso kit de engate

TRAMONTINA

rápido.

36

Torneira, material corpo metal, tipo esfera,

METROX,

diâmetro 1/2 pol., acabamento superficial

ULTRA E W689

cromado, aplicação jardim.
Roçadeira manual tipo lateral profissional para

STIHL, MAKITA

serviços contínuos e pesados. Utilizada para o

E NAKASHI

corte de grama, mato, arbustos e pequenas
árvores. Com cabos ergonômicos, sistema de
amortecimento para a redução da vibração
gerada pelo funcionamento do motor, cinto
37

costal para apoio do equipamento, motor dois
tempos à gasolina; cinturão duplo e
ergonômico de fácil ajuste e com três pontos de
apoio. Inclui lâmina de três pontas e conjunto
de corte para fio de nylon (deve incluir as duas
ferramentas de corte e ser possível optar pelo
uso do fio ou da lâmina, conforme a
necessidade), jogo de ferramentas, misturador
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de combustível; reservatório de combustível
mínimo de 0,58 l. Cilindrada de no mínimo
38,9 cc; potência de no mínimo (kw) 2. 0 kw
rotação em marcha lenta mínima: 2. 800 rpm;
rotação máxima do motor: 12. 500 rpm; peso
máximo 8,6kg (sem equipamento de corte).
Serra Circular elétrica Potente motor de 1300

SKIL, VONDER E

W - gera potência suficiente para cortar

MAKITA

azulejos, ladrilhos, granito e outros materiais.
Inclinação de 0º a 45º - permite fazer cortes
precisos em ângulo 100% rolamentada Oferece maior durabilidade Trava de gatilho 38

Permite uso contínuo Ajuste de Profundidade Para proporcionar um corte preciso e igual

1

Und.

50

Kg

R$
398,29

R$ 398,29

Garantia: 03 Anos Especificações Potência:
1300 W Rotação: 13. 000 RPM Tensão: 110V
Corte em ângulo : SIM Capacidade de corte: 35
mm Peso: 3 kg Acessórios Inclusos: Bolsa
Chave de aperto Disco amantado Kit
refrigeração.
Eletrodo para Solda, ASME SFA 5.1

ARCELOR

E6013Uso geral, todos os tipos de juntas em

MITTAL,

todas as posições, produzindo cordões de

TITANIUM E

excelente acabamento; soldagem de chapas
39

VONDER

navais, estruturas metálicas, construções em

R$ 29,55

geral; bom desempenho em chapas

R$
1.477,50

galvanizadas, juntas sem preparação e
ponteamento. HOMOLOGAÇÕES: ABS, BV,
DNV, LR.

2.2-

Todas as despesas de transporte, ocorrerá por conta exclusiva da CONTRATADA.

2.3-

A fabricação e o fornecimento de materiais/equipamentos deverão obedecer às normas técnicas

brasileiras publicadas pela ABNT e normas estrangeiras aceitas internacionalmente. O fornecimento será
feito de acordo com as necessidades de consumo desta empresa.
3-

JUSTIFICATIVA
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Trata-se de aquisição eventual de FERRAMENTAS que periodicamente necessitam de reposição e
substituição, bem como manter sempre disponível estes materiais, de modo a garantir que as operações e
atendimento às necessidades da administração do serviço público contratados pela Companhia, sejam
executadas com segurança e qualidade pelos usuários em menos tempo.
4-

DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO

O valor máximo admitido desta licitação é de R$ 50.758,86 (cinquenta mil setecentos e cinquenta e oito
reais e oitenta e seis centavos);
5-

DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO

5.1-

Os produtos deverão ser entregues conforme descrição contida na ordem de Fornecimento emitida

pelo Departamento de Compras ou Engenharia, que previamente avisara por telefone, no prazo de até 10
(dez) dias. A entrega será feita conforme demanda e solicitação da Companhia Pontagrossense de Serviços.
5.2-

O material será recebido pelo responsável indicado na Ordem de Fornecimento, devendo,

obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de Responsabilidade, na qual o
fornecedor assuma inteira responsabilidade pela qualidade dos produtos entregues, por estarem na
conformidade e condições exigidas no edital, no instrumento contratual e na legislação que regulamenta a
matéria.
5.3-

A verificação das quantidades e qualidade dos produtos recebidos é da competência indelegável do

responsável indicado na Ordem de Fornecimento, que deverá, a cada recebimento, certificar se os mesmos
atendem às exigências constantes neste Termo de Referência e do respectivo edital.
5.4-

Quando ocorrer atraso na entrega dos produtos, por força maior, a prorrogação que vier a ser

concedida não terá efeito para reajuste de preços, mas tão somente para isenção de multa.
6. DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO
6.1-

Sempre que julgar necessário, A COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS,

solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento do material
registrado, na quantidade que for preciso, mediante Ordem de Fornecimento.
6.2-

A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via fac-símile ou email ao fornecedor, o qual deverá

confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua aparelho de fac-símile nem
email, a Ordem de Fornecimento deverá ser retirada no Departamento de Administrativo, situado na
Avenida Visconde de Taunay, 794, na Cidade de Ponta Grossa, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da
convocação.
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6.3-

O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Ordem de Fornecimento poderá ser

prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
6.4-

A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Ordem de Fornecimento no prazo previsto,

bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às contribuições
previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federais (SRF) e Fundos de Garantia do Tempo de
Serviço (CEF), implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da Ordem de
Fornecimento, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
6.5-

A entrega dos materiais deverá ser feita no local indicado na Ordem de Fornecimento, emitido pelo

Departamento de Engenharia da Companhia Pontagrossense de Serviços, acompanhada das notas fiscais ou
notas fiscais/faturas bem como Declaração de Responsabilidade (anexo VII) e cópia da Ata de Registro de
Preços, correspondentes, no prazo de até 10 (dez) dias, e nas quantidades indicadas através da Ordem de
Fornecimento.
6.6-

A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pela qualidade do material cotado e entregue,

especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.
6.7-

Caberá a COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, no ato de recebimento,

certificar-se de que cada produto esteja acompanhado do competente Declaração de Responsabilidade, na
forma e condições estabelecidas no item anterior, sob pena de responsabilidade funcional.
6.8-

A existência de preços registrados não obriga a COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE

SERVIÇOS – CPS a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa ás licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
6.9-

É facultado a COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, quando o

convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados
de conformidade com o ato convocatório.
6.10-

Quando o primeiro fornecedor registrado atingir respectivamente o seu limite de fornecimento, ou

ainda por qualquer motivo não cumpra o estabelecido na Ata de Registro de Preços, a COMPANHIA
PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, poderá adquirir do segundo colocado e, assim
sucessivamente, conforme estabelecido no artigo 34 § 1º do Decreto 1.991, de 27/02/2008.
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6.11-

Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só

iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer
o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente.
6.12-

O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.

7.

CONTROLE DE QUALIDADE

7.1-

A avaliação da qualidade do produto ora licitado com relação à descrição, características, marcas,

embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por ocasião da entrega e,
sempre que o responsável designado pela unidade requisitante julgarem necessária, poderão exigir a
testagem ou comprovação técnica pelo fornecedor de qualidade dos produtos.
7.2-

Os procedimentos para avaliação do controle de qualidade do(s) produto(s) que fizerem

necessários serão efetuados por laboratório de controle de qualidade devidamente capacitado que emitirá o
respective laudo técnico de controle de qualidade do(s) produto(s) ou o não cumprimento de exigências
constantes da respectiva Ata de Registro de Preços. Poderá também o fornecedor promover a comprovação
por qualquer outro meio lícito capaz de comprovar a qualidade dos produtos, conforme exigência contida
no edital.
7.3-

Na hipótese de o produto não corresponder às exigências previstas no edital do presente certame,

será devolvido a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, ficando de logo entendido que a Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, aceitará
apenas uma única substituição, sem qualquer ônus para a Companhia, Independentemente da aplicação das
penalidades cabíveis.
7.4-

Em caso de troca do produto, em função do que se contêm no item anterior, todos os custos de

armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoques relativos ao período, deverão corer
por conta exclusiva do fornecedor.
7.5-

A avaliação da qualidade do produto efetuada pela CPS, não exclui a responsabilidade da empresa

fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos limites estabelecidos em lei, ou
especificados em cláusula própria constante do contrato.
8. AMOSTRA
8.1-

A Companhia poderá exigir amostras do bem a ser adquirido, caso a compatibilidade com as

especificações demandadas, sobretudo quanto aos padrões de qualidade e desempenho, não possa ser
aferida pelas especificações constantes no Termo de Referência. Os licitantes que ofertarem produtos das
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marcas de referência constantes neste termo, desde que os produtos atendam o mínimo especificado pela
Companhia ou declaradamente superiors não necessitarão de que sejam enviadas amostras.
8.2-

As amostras, se forem solicitadas, deverão ser apresentadas em até 03 (três) dias úteis, após a

solicitação do pregoeiro no próprio sistema da BBMNet, na sede administrativa da Companhia, da segunda
à sexta- feira, das 8:00 às 17:30. O licitante que não apresentar amostras no prazo estipulado ou sendo elas
incompatíveis, poderá, a critério da Companhia, ensejar a desclassificação de sua proposta.
8.3-

Será aceito catálogo técnico onde constem todas as informações necessárias a respeito do produto

em substituição à apresentação de amostra, desde que encaminhadas juntamente à ficha técnica, o que não
eximirá a licitante de fornecer amostra quando solicitado. O prazo para fornecer o catálogo será o mesmo
definido para apresentação de habilitação por e-mail.
8.4-

As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas e rotuladas, contendo os dados do

licitante e do item, para fins de testes e análises, acondicionadas em suas embalagens originais de fábrica,
assegurando completa segurança durante o transporte.
8.5-

Os materiais apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados e

submetidos aos testes necessários, podendo ser devolvidos ao licitante no estado em que se encontrarem ao
final da avaliação.
8.6-

Observado o princípio da publicidade, o acompanhamento das etapas de análise das amostras

poderá ser solicitado ao pregoeiro, por qualquer licitante interessado, logo após o encerramento da fase de
lances, em um prazo de até 3 (três) horas. A Companhia ficará obrigada a informar-lhe a data e horário das
referidas analises, quando houver a mesma.
8.7-

As amostras da empresa vencedora ficarão retidas na Companhia, durante toda a vigência da ata de

registro de preço, para confrontação com os produtos a serem entregues, enquanto que as amostras
reprovadas deverão ser retiradas em até 15 dias consecutivos após a entrega das mesmas. Caso contrário, a
Companhia poderá dar-lhes a destinação que considerar mais apropriada
9. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
9.1-

Os materiais deverão ser entregues na sede operacional da Companhia, na Rua Doutor

Washington Subtil Chueire, S/N, Jardim Carvalho, Ponta Grossa, das 8:00 às 17:00.
9.2-

Os fornecedores deverão programar suas entregas considerando o tempo de descarga dos materiais,

atentando-se para o horário estipulado para o término de recebimento;
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9.3-

Os fornecedores deverão fazer constar nas embalagens dos produtos a data de fabricação e o prazo

de validade (produtos que possuam), sob pena de serem rejeitados na ocasião do recebimento, conforme
art. 31, da Lei 8.078/90.
9.4-

Os produtos que possuam data de validade determinada DEVEM apresentar, no momento da

entrega, no mínimo dois terços da validade não transcorrida.
9.5-

Quando não for possível identificar sua data de fabricação (por não constar em sua embalagem

original), o produto deverá ter prazo de validade superior a um ano, contado a partir da data de entrega do
produto, salvo em casos especiais que serão analisados pela área técnica.
9.6-

Será recebido o material:

•

provisoriamente – mediante simples assinatura do servidor em canhoto de fatura

ou conhecimento de transporte, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com a especificação;

•

definitivamente – mediante atestação na respectiva nota fiscal no prazo máximo de

90 (noventa) dias a contar do recebimento provisório, após verificar que o material entregue possui
todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade solicitada e qualidade
do produto especificada no edital.
9.7-

A eventual reprovação do produto, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em

alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades contratuais previstas neste
edital e na legislação vigente.
9.8-

Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais de fábrica e acondicionados

adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
9.9-

Se for constatada a desconformidade dos materiais apresentados em relação às especificações

definidas no objeto ou amostras aprovadas pela Companhia, conforme Laudo de Inconformidade, o
fornecedor deverá efetuar a troca do material.
9.10-

Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo

fornecedor ou seu representante em até 10 (dez) dias consecutivos após a comunicação oficial pela
Compania. Caso contrário, a Companhia poderá dar-lhes a destinação que considerar apropriada.
9.11-

Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a

retirada/transporte do material reprovado.
10.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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10.1-

Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e de

acordo com as especificações e termos mencionados na proposta.
10.2-

Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços bem como pela qualidade dos

produtos e/ou serviços que empregar.
10.3-

Prestar garantia para os produtos fornecidos, nos termos regulamentados por normas legais, em

especial ABNT, INMETRO e Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990).
10.4-

Reparar, corrigir, remover ou substituir os produtos que entregar, às suas expensas, no todo ou em

parte, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo quando o defeito for, comprovadamente,
provocado por uso indevido.
10.5-

Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de

terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados ou prepostos na execução do objeto
da presente licitação, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade.
10.6-

Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE, por si,

seus sucessores, representantes ou prepostos, na execução do objeto da presente licitação, isentando a
CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade.
10.7-

Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais

ocasionados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, por si, seus sucessores, representantes e/ou prepostos, na
execução do objeto da presente
11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1-

Solicitar a entrega dos produtos e/ou serviços conforme suas necessidades, mediante

autorização/requisição por escrito;
11.2-

Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre eventual irregularidade observada no

produto e/ou serviço entregue;
11.3-

A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos regularmente, conforme disposição

Contratual.
12.

DA GARANTIA
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12.1-

Os produtos deverão ser novos e ter a garantia de acordo com as especificações técnicas do

fabricante.
12.2-

O prazo de garantia será de no mínimo 03 meses, contados a partir da data do recebimento do

objeto pela contratante.
12.3-

Os produtos deverão estar de acordo com as normas do INMETRO.

12.4-

Certificado de garantia do fabricante dos produtos ofertados.

13.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

13.1-

Conforme Decreto Municipal nº 1.991/2008, a gestão do contrato ficará sob responsabilidade do

Coordenador de Compras e Licitações da Companhia Pontagrossense de Serviços.
12.2- A responsabilidade pelo recebimento, fiscalização e controle dos materiais, ficará a cargo do Eng.
Civil Sr. IRAJÁ MEIRA BARBOSA, lotado na Companhia Pontagrossense de Serviços.
Ponta Grossa, 28 de setembro de 2020.

IRAJÁ MEIRA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
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ANEXO 02
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
TEL/FAX:

Email:

Apresentamos nossa proposta para atendimento ao Anexo I, objeto da presente licitação, modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO n.º _______, acatando todas as estipulações consignadas:
5.5-

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Item

Descrição

Marca

Qtd

Un

Valor

Valor

Unitário

Total
Máximo

Alavanca reta, medidas: mínimo de 1,50m. Deverá ser
1

sextavada com ponta chata e outra cônica; a pintura deverá
ser em qualquer cor fosca, confeccionada em aço de 1

10

un

30

un

20

un

15

un

polegada

2

Balde metálico para concreto, repuxado, com alça, utilizado
na construção civil, capacidade 10 litros.
Enxada, com olho de no mínimo 30 x 18 mm, produzida em

3

aço de carbono 1070, com cabo de madeira de no mínimo
150 cm.

4

Broxa pintura, material base PVC ou madeira, material cabo
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plástico, material cerdas sintético, formato retangular,
aplicação caiação, comprimento 16,5 cm x largura 5,8cm.
Pá de bico de aço carbono, temperado em todo o corpo,
cortado a laser, com pintura eletrostática a pó em todo o
corpo,tamanho mínimo 320 x 70mm, com cabo de madeira
5

maciça (eucalipto ou similar), com comprimento total

15

un

40

un

5

un

20

un

40

un

40

Und.

25

un

mínimo de 710 mm, com secção transversal mínima de 35
mm, com empunhadura metálica em D, com proteção em
verniz ou similar em todo o cabo.
Câmara de ar para carrinho de mão, 3.25 / 3.00-8, medida do
6

aro 3,25'' x 8" (largura x diâmetro), câmara para uso em
pneus de carrinho de mão e carros de carga.
Arco de serra 12" com punhos anatômico, capaz de realizar

7

cortes com profundidades superiores a 90 mm, regulável
para 8", 10" e 12". Tensionamento de lâmina por borboleta.
Permite posicionamento da lâmina a 55º e a 90º
Carrinho mão, material caçamba: polipropileno, material
chassi: metálico, tipo travessa: jeríca, quantidade roda: 2 un,

8

tipo roda: pneu maciço, capacidade c açamba: 170 l,
acabamento superficial: pintura epóxi - pó, características
adi cionais: dimensões aproximadas:680 x 1440 x 730 mm
Colher de pedreiro oval média, fabricada em aco sae 1070,
forjada. Tratamento: temperado e revenido; acabamento
polido, proteção verniz anticorrosivo. Dureza entre 42 a 46

9

hrc. Cabo de madeira lixado, arredondado e confortável para
manuseio, com proteção em verniz. O material deve
apresentar marcação permanente c/ nome ou marca do
fabricante.

10

Desempenadeira de Aço 150 x 260 mm. Características:Lisa- A (mm): 150 - B (mm): 260
Marreta oitavada com cabeça forjada em aço especial,

11

têmpera nas faces de impacto. Bases polidas e envernizadas.
Cabeça com acabamento jateado. Fixação por cunha
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metálica. Cabo de madeira envernizado - 1 KG
Marreta oitavada com cabeça forjada em aço especial,
12

têmpera nas faces de impacto. Bases polidas e envernizadas.
Cabeça com acabamento jateado. Fixação por cunha

20

un

20

un

10

un

15

un

50

un

20

un

5

un

metálica. Cabo de madeira envernizado - 2 KG
Lâmina de serra manual, 24 dentes por polegada, tipo
13

flexível, material aço rápido bimetal, dimensão 12
polegadas.
Nível de construção com bolha, material corpo alumínio, de
alta precisão, em alumínio, com fino acabamento em CNC e

14

base magnética. Possui visores para verificação na vertical e
horizontal, com 2 alças para melhor performance no seu
trabalho, medida: 25\"/ 600mm. Contém 3 bolhas.
Picareta do tipo chibanca. Fabricada em aço carbono
especial forjado de alta qualidade. Recebe pintura
eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e
maior proteção contra oxidação. Lâmina com tamanho 4.

15

Possui olho oval de 70 x 45 mm. O cabo de 90 cm desta
ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido
com madeira de origem renovável. Cabo com acabamento
envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do
produto. Tamanho 905 mm x 97 mm x 373 mm com peso de
2,68 kg
Pá cortadeira quadrada metálica, fabricada em aço de

16

carbono, com tamanho de 290 x 250mm, e cabo de madeira
de no mínimo 130 cm.
Pneu radial com câmara, usado em diversas aplicações em
veículos de baixa velocidade, tais como: carrinho de mão,

17

carrinho de gás, macas hospitalares, etc. Construção e
composto elaborados para uso em todos os tipos de terrenos,
medidas 3,25 a 3,50-8 com 2 ou 4 lonas.

18

Rebolo abrasivo, tipo: reto, diâmetro externo: 6 pol,
altura:3/4 pol, diâmetro furo:1 1/4 pol, material

37

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Av. Visconde de Taunay, 794 – Ronda
Ponta Grossa – PR
CEP: 84051-000 Fone: (42) 3026-1600 / FAX: (42) 3026-1615
C.N.P.J. 07.870.661/0001-17
www.cpspg.com.br
(Criada pela Lei Municipal nº. 8.418 de 29 de dezembro de 2005)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

abrasivo:óxido de alumínio, tamanho grão:38, dureza:a,
porosidade: 8, aglutinante:v - aglutinante base material
vitrificável
Disco de serra circular para madeira, corpo em aço carbono,
19

dentes de metal duro (vídea), diâmetro da serra 7.1/4 pol
(185mm), diâmetro do furo 20 mm, número de dentes 36,

10

un

40

un

5

un

2

un

10

un

30

un

2

un

2

un

8

un

rpm máxima 7.200, aplicação corte em madeiras.
20

Discos de corte para ferro. 12´" x 1/8" x 1"
Trena, trena de 50m; caixa plástica aberta; fita em fibra de
vidro de alta resistência; resistente a umidade e variações de

21

temperatura; manivela para recolhimento; clipe metálico na
ponta da fita; cabo ergonômico; largura da fita: 12 ,5mm;
graduação: mm/pol.
Roda de medição roda de medição com haste retrátil,

22

medidor com capacidade para até 9.999.9 metros, medição
em metros e decímetros. Haste retraída: 46 cm. Haste
expandida: 92 cm. Diâmetro da roda: 192,99 mm.
Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento:

23

5 m, revestimento: borracha, características adicionais:
enrolamento automático com trava.

24

Linha para Pedreiro lisa. 100% nylon. Proteção UV. Rolos
com 100 m de comprimento. Espessura: 0,8 mm.
Alicate de pressão, 10", com gatilho de liberação rápida,

25

ajuste rosqueável de abertura do bico, material de fabricação
aço cromo vanádio.
Talhadeira, material: aço, tipo: chato, comprimento total: 10

26

pol, peso: 0,90 kg, aplicação: pedreiro, acabamento
superficial: pintado, características adicionais: com
empunhadura.
Alicate universal, alicate universal, forjado em aço cromo

27

vanádio, profissional, plástico, reforçado, isolado, antideslizante, 8 pol, corte de arame duro, instalações em geral,
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classe de aplicação h.
Alicate De Corte Diagonal mínimo de 6" de comprimento
28

Forjado Em Aço Cromo Vanadio. Para Uso Em Terminais
De Componetes Eletrônicos. Ergonômico Com Cabo

2

un

4

Und.

4

Und.

4

Und.

1

Und.

10

Und.

30

Und.

4

Und.

2

Und.

Emborrachado Isolado 1000V
Martelo de unha, com cabeça polida e envernizada
29

oferecendo proteção contra oxidação, com cabo de madeira
envernizada fixado com epóxi, diâmetro da base de impacto
variando de 25 a 29 mm

30

Torquês, aço forjado e temperado, armador, oxidado, 12 pol,
575 g, meio corte, mandíbulas lixadas.
Regador Plástico, reforçado, na cor verde. Com alça, bico

31

removível com furos definidos, capacidade de 10 litros.
Produzido em polietileno de alta densidade. Dimensões: 50
x 40 x 35 cm. Modelo universal.
Lavadora alta pressão, pressão 400 lb, vazão 26 l/min,
tensão 110/220 v, potência consumida 3 hp, características

32

adicionais alta pressão, motor: 4 polos, acessórios com
carrinho e mangueira de 10 metros, gatilho auto-desligável,
jato regulável, bomba de tipo trifásico.
Disco de corte diamantado contínuo FPP indicado para
cortes de placas de porcelanato em geral, porcelanato

33

polido, retificado e cerâmico duras. Características mínimas:
Dimensões: Diâmetro externo 110 mm; furo 20mm, 13900
RPM, cor cinza. Para ser utilizado em serra mármore

34

Disco Cliper para corte de asfalto, diamantado, segmentado,
18”, DT 350A, extra ou similar.
Mangueira de jardim reforçada, bitola 1/2´´, material feito

35

de silicone e fios de poliéster, rolo com 25 metros, incluso
kit de engate rápido.

36

Torneira, material corpo metal, tipo esfera, diâmetro 1/2
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pol., acabamento superficial cromado, aplicação jardim.
Roçadeira manual tipo lateral profissional para serviços
contínuos e pesados. Utilizada para o corte de grama, mato,
arbustos e pequenas árvores. Com cabos ergonômicos,
sistema de amortecimento para a redução da vibração gerada
pelo funcionamento do motor, cinto costal para apoio do
equipamento, motor dois tempos à gasolina; cinturão duplo
e ergonômico de fácil ajuste e com três pontos de apoio.
37

Inclui lâmina de três pontas e conjunto de corte para fio de
nylon (deve incluir as duas ferramentas de corte e ser

2

Und.

1

Und.

50

Kg

possível optar pelo uso do fio ou da lâmina, conforme a
necessidade), jogo de ferramentas, misturador de
combustível; reservatório de combustível mínimo de 0,58 l.
Cilindrada de no mínimo 38,9 cc; potência de no mínimo
(kw) 2. 0 kw rotação em marcha lenta mínima: 2. 800 rpm;
rotação máxima do motor: 12. 500 rpm; peso máximo 8,6kg
(sem equipamento de corte).
Serra Circular elétrica Potente motor de 1300 W - gera
potência suficiente para cortar azulejos, ladrilhos, granito e
outros materiais. Inclinação de 0º a 45º - permite fazer cortes
precisos em ângulo 100% rolamentada - Oferece maior
durabilidade Trava de gatilho - Permite uso contínuo Ajuste
38

de Profundidade - Para proporcionar um corte preciso e
igual Garantia: 03 Anos Especificações Potência: 1300 W
Rotação: 13. 000 RPM Tensão: 110V Corte em ângulo :
SIM Capacidade de corte: 35 mm Peso: 3 kg Acessórios
Inclusos: Bolsa Chave de aperto Disco amantado Kit
refrigeração.
Eletrodo para Solda, ASME SFA 5.1 E6013Uso geral, todos
os tipos de juntas em todas as posições, produzindo cordões

39

de excelente acabamento; soldagem de chapas navais,
estruturas metálicas, construções em geral; bom
desempenho em chapas galvanizadas, juntas sem preparação
e ponteamento. HOMOLOGAÇÕES: ABS, BV, DNV, LR.
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Obs: Nos preços cotados já estão inclusos todos os custos necessários para prestação dos
serviços, objeto deste Pregão Eletrônico, inclusive os impostos (IOF e outros), tributos, encargos
trabalhistas, comerciais, fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a ele incidir, nada
mais sendo lícito pleitear a esse título.
Declaramos que os itens ofertados atendem todas as especificações descritas no edital.
Preço unitário e global (em algarismos e por extenso).
Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias). Dados Bancários:
Banco:

Agência:

C/c
PRAZO DE ENTREGA: De acordo com a solicitação formal da Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS, mediante autorização.
Data: ___/___/_____

__________________________ Assinatura do Responsável e

Carimbo da Empresa

ANEXO 03
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO SEI N° 38517/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 11 /2020
CONTRATO Nº ___/2020
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes, a saber:
De um lado:
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, sociedade de
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economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.870.661-0001-17, com sede em
Ponta Grossa, PR, na Avenida Visconde de Taunay, n° 794, nesto ato
representada neste ato seu Diretor Presidente, SR. EDUARDO MARQUES,
brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.829-71 e pelo Diretor
Administrativo Financeiro, SR. SAMUEL AIRON MOREIRA, brasileiro,
inscrito no CPF/MF sob o nº 065.647.949-32, residentes e domiciliados nesta
cidade de Ponta Grossa (PR), doravante denominado CONTRATANTE;
E, de outro lado:
(empresa licitante vencedora), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na
Rua (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n° , fone , neste ato representada
pelo Sr(a). (nome do responsável), portador da Cédula de Identidade RG nº e do
CPF/MF , residente e domiciliado na cidade de (endereço completo), doravante
denominada CONTRATADA;
Com fundamento na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e seu regulamento pelo Decreto n°
3555 de 2000, as Leis Complementares n.º 123/06 e n° 147/14, ao Decreto n.º 8.538/2015, e suas
alterações e demais legislações pertinentes, e a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, e a Lei n° 8.078 de 1990 do Código de Defesa do Consumidor, bem como
às normas e condições estabelecidas no Edital ___/___ e seus anexos; as partes resolvem firmar o
presente contrato, conforme decisão exarada no processo administrativo nº 24.251/2018, e
HOMOLOGADO às fls.

do Diário Oficial do Município, edição de N°

, de / /

, referente

ao Edital de licitação PE n° /2019, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES
1. O objeto deste Pregão é a contratação de empresa (s) especializada (s) na fabricação e entrega para a
aquisição eventual de FERRAMENTAS, no período de vigência desta contratação, nas quantidades e
especificações previstas no Termo de Referência, em até 12 (doze) meses, de acordo com as
requisições expedidas pela Companhia.
1.1Item

Descrição

Qtd

42

Un

Valor

Valor
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Unitário

Total
Máximo

Alavanca reta, medidas: mínimo de 1,50m. Deverá ser sextavada com
1

ponta chata e outra cônica; a pintura deverá ser em qualquer cor

10

un

30

un

20

un

15

un

15

un

40

un

5

un

20

un

40

un

fosca, confeccionada em aço de 1 polegada

2

3

Balde metálico para concreto, repuxado, com alça, utilizado na
construção civil, capacidade 10 litros.
Enxada, com olho de no mínimo 30 x 18 mm, produzida em aço de
carbono 1070, com cabo de madeira de no mínimo 150 cm.
Broxa pintura, material base PVC ou madeira, material cabo plástico,

4

material cerdas sintético, formato retangular, aplicação caiação,
comprimento 16,5 cm x largura 5,8cm.
Pá de bico de aço carbono, temperado em todo o corpo, cortado a
laser, com pintura eletrostática a pó em todo o corpo,tamanho mínimo

5

320 x 70mm, com cabo de madeira maciça (eucalipto ou similar),
com comprimento total mínimo de 710 mm, com secção transversal
mínima de 35 mm, com empunhadura metálica em D, com proteção
em verniz ou similar em todo o cabo.
Câmara de ar para carrinho de mão, 3.25 / 3.00-8, medida do aro

6

3,25'' x 8" (largura x diâmetro), câmara para uso em pneus de
carrinho de mão e carros de carga.
Arco de serra 12" com punhos anatômico, capaz de realizar cortes

7

com profundidades superiores a 90 mm, regulável para 8", 10" e 12".
Tensionamento de lâmina por borboleta. Permite posicionamento da
lâmina a 55º e a 90º
Carrinho mão, material caçamba: polipropileno, material chassi:
metálico, tipo travessa: jeríca, quantidade roda: 2 un, tipo roda: pneu

8

maciço, capacidade c açamba: 170 l, acabamento superficial: pintura
epóxi - pó, características adi cionais: dimensões aproximadas:680 x
1440 x 730 mm

9

Colher de pedreiro oval média, fabricada em aco sae 1070, forjada.
Tratamento: temperado e revenido; acabamento polido, proteção
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verniz anticorrosivo. Dureza entre 42 a 46 hrc. Cabo de madeira
lixado, arredondado e confortável para manuseio, com proteção em
verniz. O material deve apresentar marcação permanente c/ nome ou
marca do fabricante.

10

Desempenadeira de Aço 150 x 260 mm. Características:- Lisa- A
(mm): 150 - B (mm): 260

40

Und.

25

un

20

un

20

un

10

un

15

un

50

un

20

un

Marreta oitavada com cabeça forjada em aço especial, têmpera nas
11

faces de impacto. Bases polidas e envernizadas. Cabeça com
acabamento jateado. Fixação por cunha metálica. Cabo de madeira
envernizado - 1 KG
Marreta oitavada com cabeça forjada em aço especial, têmpera nas

12

faces de impacto. Bases polidas e envernizadas. Cabeça com
acabamento jateado. Fixação por cunha metálica. Cabo de madeira
envernizado - 2 KG

13

Lâmina de serra manual, 24 dentes por polegada, tipo flexível,
material aço rápido bimetal, dimensão 12 polegadas.
Nível de construção com bolha, material corpo alumínio, de alta
precisão, em alumínio, com fino acabamento em CNC e base

14

magnética. Possui visores para verificação na vertical e horizontal,
com 2 alças para melhor performance no seu trabalho, medida: 25\"/
600mm. Contém 3 bolhas.
Picareta do tipo chibanca. Fabricada em aço carbono especial forjado
de alta qualidade. Recebe pintura eletrostática a pó, que tem uma
melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação. Lâmina

15

com tamanho 4. Possui olho oval de 70 x 45 mm. O cabo de 90 cm
desta ferramenta, além de possuir ótima resistência, é produzido com
madeira de origem renovável. Cabo com acabamento envernizado,
para um melhor acabamento e apresentação do produto. Tamanho
905 mm x 97 mm x 373 mm com peso de 2,68 kg

16

17

Pá cortadeira quadrada metálica, fabricada em aço de carbono, com
tamanho de 290 x 250mm, e cabo de madeira de no mínimo 130 cm.
Pneu radial com câmara, usado em diversas aplicações em veículos
de baixa velocidade, tais como: carrinho de mão, carrinho de gás,
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macas hospitalares, etc. Construção e composto elaborados para uso
em todos os tipos de terrenos, medidas 3,25 a 3,50-8 com 2 ou 4
lonas.
Rebolo abrasivo, tipo: reto, diâmetro externo: 6 pol, altura:3/4 pol,
18

diâmetro furo:1 1/4 pol, material abrasivo:óxido de alumínio,
tamanho grão:38, dureza:a, porosidade: 8, aglutinante:v - aglutinante

5

un

10

un

40

un

5

un

2

un

10

un

30

un

2

un

2

un

base material vitrificável
Disco de serra circular para madeira, corpo em aço carbono, dentes de
19

metal duro (vídea), diâmetro da serra 7.1/4 pol (185mm), diâmetro do
furo 20 mm, número de dentes 36, rpm máxima 7.200, aplicação
corte em madeiras.

20

Discos de corte para ferro. 12´" x 1/8" x 1"
Trena, trena de 50m; caixa plástica aberta; fita em fibra de vidro de

21

alta resistência; resistente a umidade e variações de temperatura;
manivela para recolhimento; clipe metálico na ponta da fita; cabo
ergonômico; largura da fita: 12 ,5mm; graduação: mm/pol.
Roda de medição roda de medição com haste retrátil, medidor com

22

capacidade para até 9.999.9 metros, medição em metros e decímetros.
Haste retraída: 46 cm. Haste expandida: 92 cm. Diâmetro da roda:
192,99 mm.
Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m,

23

revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento
automático com trava.

24

Linha para Pedreiro lisa. 100% nylon. Proteção UV. Rolos com 100
m de comprimento. Espessura: 0,8 mm.
Alicate de pressão, 10", com gatilho de liberação rápida, ajuste

25

rosqueável de abertura do bico, material de fabricação aço cromo
vanádio.
Talhadeira, material: aço, tipo: chato, comprimento total: 10 pol,

26

peso: 0,90 kg, aplicação: pedreiro, acabamento superficial: pintado,
características adicionais: com empunhadura.
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Alicate universal, alicate universal, forjado em aço cromo vanádio,
27

profissional, plástico, reforçado, isolado, anti-deslizante, 8 pol, corte

8

un

2

un

4

Und.

4

Und.

4

Und.

1

Und.

10

Und.

30

Und.

4

Und.

2

Und.

2

Und.

de arame duro, instalações em geral, classe de aplicação h.
Alicate De Corte Diagonal mínimo de 6" de comprimento Forjado
28

Em Aço Cromo Vanadio. Para Uso Em Terminais De Componetes
Eletrônicos. Ergonômico Com Cabo Emborrachado Isolado 1000V
Martelo de unha, com cabeça polida e envernizada oferecendo

29

proteção contra oxidação, com cabo de madeira envernizada fixado
com epóxi, diâmetro da base de impacto variando de 25 a 29 mm

30

Torquês, aço forjado e temperado, armador, oxidado, 12 pol, 575 g,
meio corte, mandíbulas lixadas.
Regador Plástico, reforçado, na cor verde. Com alça, bico removível

31

com furos definidos, capacidade de 10 litros. Produzido em
polietileno de alta densidade. Dimensões: 50 x 40 x 35 cm. Modelo
universal.
Lavadora alta pressão, pressão 400 lb, vazão 26 l/min, tensão 110/220

32

v, potência consumida 3 hp, características adicionais alta pressão,
motor: 4 polos, acessórios com carrinho e mangueira de 10 metros,
gatilho auto-desligável, jato regulável, bomba de tipo trifásico.
Disco de corte diamantado contínuo FPP indicado para cortes de
placas de porcelanato em geral, porcelanato polido, retificado e

33

cerâmico duras. Características mínimas: Dimensões: Diâmetro
externo 110 mm; furo 20mm, 13900 RPM, cor cinza. Para ser
utilizado em serra mármore

34

35

36

37

Disco Cliper para corte de asfalto, diamantado, segmentado, 18”, DT
350A, extra ou similar.
Mangueira de jardim reforçada, bitola 1/2´´, material feito de silicone
e fios de poliéster, rolo com 25 metros, incluso kit de engate rápido.
Torneira, material corpo metal, tipo esfera, diâmetro 1/2 pol.,
acabamento superficial cromado, aplicação jardim.
Roçadeira manual tipo lateral profissional para serviços contínuos e
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pesados. Utilizada para o corte de grama, mato, arbustos e pequenas
árvores. Com cabos ergonômicos, sistema de amortecimento para a
redução da vibração gerada pelo funcionamento do motor, cinto
costal para apoio do equipamento, motor dois tempos à gasolina;
cinturão duplo e ergonômico de fácil ajuste e com três pontos de
apoio. Inclui lâmina de três pontas e conjunto de corte para fio de
nylon (deve incluir as duas ferramentas de corte e ser possível optar
pelo uso do fio ou da lâmina, conforme a necessidade), jogo de
ferramentas, misturador de combustível; reservatório de combustível
mínimo de 0,58 l. Cilindrada de no mínimo 38,9 cc; potência de no
mínimo (kw) 2. 0 kw rotação em marcha lenta mínima: 2. 800 rpm;
rotação máxima do motor: 12. 500 rpm; peso máximo 8,6kg (sem
equipamento de corte).
Serra Circular elétrica Potente motor de 1300 W - gera potência
suficiente para cortar azulejos, ladrilhos, granito e outros materiais.
Inclinação de 0º a 45º - permite fazer cortes precisos em ângulo 100%
rolamentada - Oferece maior durabilidade Trava de gatilho - Permite
38

uso contínuo Ajuste de Profundidade - Para proporcionar um corte

1

Und.

50

Kg

preciso e igual Garantia: 03 Anos Especificações Potência: 1300 W
Rotação: 13. 000 RPM Tensão: 110V Corte em ângulo : SIM
Capacidade de corte: 35 mm Peso: 3 kg Acessórios Inclusos: Bolsa
Chave de aperto Disco amantado Kit refrigeração.
Eletrodo para Solda, ASME SFA 5.1 E6013Uso geral, todos os tipos
de juntas em todas as posições, produzindo cordões de excelente
39

acabamento; soldagem de chapas navais, estruturas metálicas,
construções em geral; bom desempenho em chapas galvanizadas,
juntas sem preparação e ponteamento. HOMOLOGAÇÕES: ABS,
BV, DNV, LR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto do presente contrato, em estrita
observância ao estipulado e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação n°
/2020 sob modalidade de Pregão Eletrônico, a qual foi devidamente homologada pela
CONTRATANTE.
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Parágrafo primeiro: Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos, quaisquer
modificações que venham a ser necessárias durante a vigência deste instrumento, desde que nos
termos do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.
Parágrafo segundo - valor total do presente Contrato é de R$

(

).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O regime de execução dos serviços será o de contratação por preço unitário, conforme demanda realizada
pelo Departamento de Engenharia da Companhia.
Parágrafo Único - O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO
4.1 O Material. a ser entregue, deve respeitar a quantidade e a localização solicitada pelo Departamento de
Engenharia, no prazo de entrega correto e com a qualidade exigida.
4.2 O recebimento do material será concluído quando da apresentação do fechamento mensal por parte da
CONTRATADA, de nota fiscal e cópia de todos os tickets ou notas fiscais de simples remessa
relativas ao mês anterior.
4.2.1 A CONTRATADA expedirá tickets ou notas fiscais de simples remessa todas as vezes que houver
entrega do material, sendo uma via de posse do fornecedor e outro entregue ao apontador ou
encarregado da obra da CPS. As vias do posto deverão ser apostas à nota fiscal, para conferência
e atesto, antes do pagamento da nota fiscal eletrônica correspondente.
4.3 A simples assinatura de servidor no ticket ou nota fiscal de simples remessa implica apenas
recebimento provisório.
4.4 O recebimento definitivo do material fornecido se dará após a verificação da conformidade do
quantitativo e especificação constante do Edital e seus anexos, parte integrante deste instrumento.
4.5 A Nota Fiscal, deverá estar atestada pelo responsável da fiscalização do contrato, após conferir o
quantitativo com as “ordens de serviço”, emitidas pela Contratante.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS
O quantidade e o valor contratados são os constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA e SEGUNDA
respectivamente, sendo que a locação mensal por veículo é de R$

(por extenso), obedecida a

classificação no Edital de Licitação PE n°11/2020, especificados, detalhadamente, na ata da
sessão pública de licitação, constante às fls. , atualizados por Despacho homologatório do Sr.
Diretor Presidente, datado de

/ /

, constantes nos autos do Processo Administrativo em

epígrafe.
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1- No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes ou incidentes.
Parágrafo Primeiro - Em cada fornecimento decorrente deste contrato, serão observadas, quanto ao
preço, cláusulas e condições constantes do Edital de Licitação PE n° 010/2020 e do presente
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1- O pagamento será até o 30º (trigésimo) dia do protocolado da prestação dos serviços, após o atesto
pelo setor competente da CONTRATANTE, na Nota Fiscal.
2- A Nota Fiscal, deverá ser eletrônica e estar atestada pelo responsável da fiscalização do contrato, após
conferência, juntamente com UMA CÓPIA DO CONTRATO e as Certidões Negativas
Municipal, Estadual, Federal, INSS, FGTS e Trabalhista, sendo o depósito efetuado através de
ordem bancária, contra qualquer entidade bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isto
ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá
ser efetivado o crédito.
3- A CPS pagará pelos serviços contratados o valor descrito na proposta vencedora deste Pregão.
4- Antes do pagamento será verificada à regularidade da licitante vencedora perante as certidões negativas.
5- No caso de constatada a não regularidade da licitante vencedora nas certidões negativas, a mesma será
convocada para que regularize sua situação, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, prorrogáveis
por mais 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação;
6- Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato poderá ser rescindido e a licitante
vencedora sujeita às multas estabelecidas neste Edital.
7- O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido
impostas em decorrência de inadimplência contratual.
8- Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela
licitante vencedora e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente regularizado.
9- A CPS reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos e serviços forem entregues em
desacordo com o Contrato.
10- Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão descontados os impostos e contribuições de
acordo com a legislação vigente.
11- No caso de atraso de pagamento, mediante pedido do interessado e desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido poderá sofrer rejuste pela Média no
INPC e IGP-M, conforme artigo 36 do Decreto Municipal 1.991/2008.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS
Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, durante a vigência do contrato, exceto na hipótese
prevista no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, devidamente comprovada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais e
responsabilidades civil e criminal, em harmonia com o que estabelece o art. 81 e seguintes do cap. IV
da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores:
1.

A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração,
pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos:

2.

multa moratória de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso não justificado,
até o 5º (quinto) dia, e a partir do 6º (sexto) dia, 0,5% (meio por cento), contados desde o 1º
(primeiro) dia de atraso, a ser calculada sobre o valor total do item não fornecido, até o limite de
5% (cinco por cento).

3.

a justificativa para eventual atraso, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será
considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.

4.

na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da
importância a ser paga ao fornecedor.

5.

Advertência;

6.

Multa compensatória de 5% (cinco por cento) a ser calculada sobre o valor total da proposta, no
caso de ocorrer a recusa à contratação a que se refere o subitem 9, 10 e 11, ou pela rescisão deste
Contrato, por sua culpa, sem prejuízo das demais sanções;

7.

Nesta hipótese, após apuração efetuada, e não ocorrendo o pagamento perante a CPS, o valor da
multa aplicada será cobrada judicialmente.

8.

Caracterizar-se-a formal recusa à contratação, podendo a CPS, a seu exclusivo juízo, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na
contratação, em igual prazo e atendidas todas as condições deste Edital para o fornecimento do
objeto ou então cancelar o item, as seguintes hipóteses:

9.

Após decorridos 10(dez) dias da convocação da CPS sem que a licitante vencedora tenha retirado e
assinado o instrumento contratual;

10.

Após decorridos 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, sem que tenha iniciado o fornecimento do
objeto desta licitação, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

11.

As sanções previstas nos subitens 3 ao 7 poderão ser aplicadas em conjunto com as do subitem 13.

50

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Av. Visconde de Taunay, 794 – Ronda
Ponta Grossa – PR
CEP: 84051-000 Fone: (42) 3026-1600 / FAX: (42) 3026-1615
C.N.P.J. 07.870.661/0001-17
www.cpspg.com.br
(Criada pela Lei Municipal nº. 8.418 de 29 de dezembro de 2005)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.

A licitante que, convocada dentro do prazo de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar
impedida de licitar e contratar com a COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS –
CPS, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das
demais cominações legais, conforme do Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das multas
previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

13.

Da sanção aplicada caberá recurso, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar
da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

14.

A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir
ao recurso interposto eficácia suspensiva.

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO e RESCISÃO DO CONTRATO E
PROCEDIMENTOS
1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.
1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para assinatura do
contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e
estará sujeita às penalidades previstas na CLÁUSULA OITAVA deste contrato.
2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do contrato ou
retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutenção da
habilitação, será aplicado o disposto no §4° do Atigo 30 do Decreto Municipal n° 8.490/14, com a
convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida às
exigências de habilitação do Anexo IX, deste edital.
2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do Contrato com o
Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação
das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.
3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por escrito e
também integrará o Contrato.
5 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura e os preços firmados
contratualmente, nos termos do lance vencedor.
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6 Não será exigida da(s) licitante(s) vencedora(s) prestação de garantia para a execução do objeto da
presente licitação.
7 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
8 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
9 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa.
10 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.3 Indenizações e multas.
12 Ensejarão rescisão contratual a subcontratação ou sub-rogação total ou parcial, do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO TERMO CONTRATUAL
1. O edital de Licitação PE n°

/2020, bem como cópia da ata da sessão pública do Edital de licitação,

integra o presente contrato, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas
ou interpretações.
2. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
1. Conforme Decreto Municipal nº 1.991/2008, a gestão do contrato ficará sob responsabilidade do
Coordenador de Compras e Licitações da Companhia Pontagrossense de Serviços.
2- A responsabilidade pelo recebimento, fiscalização e controle dos materiais, ficará a cargo da
servidora a Eng(a). Civil Sr. IRAJÁ MEIRA BARBOSA, lotada na Companhia Pontagrossense
de Serviços.
3- Os fiscais de tudo darão ciência à empresa. O representante da Administração anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
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4- A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições
técnicas, e na ocorrência desses fatores, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE.
5- As decisões e as providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão
encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas
convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

3.

Informar qualquer dano, acidente ou avaria dos produtos à CONTRATADA

4.

Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre eventual irregularidade observada
no produto e/ou serviço entregue;

5.

A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos regularmente, conforme disposição
Contratual.

CLÁUDULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS DA
CONTRATADA
1- Responsabilizar-se direta e integralmente pela execução do objeto contratual.
2- Manter todos os serviços e profutos, em perfeitas condições de uso, e prestar toda assistência
técnica sempre que solicitada ou que se constate sua necessidade. A contratada fará todos os
reparos, consertos ou reposição de peças defeituosos(as).
3- Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas os chamados técnicos que forem feitos.
4- Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no
cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar à Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS.
5- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Companhia Pontagrossense de Serviços
– CPS
6- Garantir a qualidade dos serviços prestados.
7- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições técnicas, configurações mínimas de equipamentos, de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
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8- Comunicar à Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS contratante no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas qualquer ocorrência anormal que se verifique com o bem/serviços contratados;
9- Aceitar a redução ou acréscimo de serviços e equipamentos, conforme a necessidade do Município
e as devidas adequações financeiras e legais contratuais;
10- Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária,
tributária, administrativa e civil decorrentes da execução do objeto desta contratação, sem exceção;
11- O não cumprimento de quaisquer obrigações pela Contratada não transfere à Administração
contratante a responsabilidade do respectivo ônus.
12- Observar e cumprir na execução do objeto contratual toda a legislação e normas técnicas oficiais
aplicáveis, sem exceção (seja Federal, Estadual ou Municipal).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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.
Ponta Grossa, ___________________

_______________________________________________
CONTRATANTE – Companhia Pontagrossense de Serviços
Diretor Presidente

_________________________________________________
CONTRATANTE - Companhia Pontagrossense de Serviços
Diretora Administrativo e Financeiro

_________________________________________________
CONTRATADA – (_____________________________________)

TESTEMUNHAS:
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________________________

________________________

NOME:

NOME:

CPF/MF:

CPF/MF:

ANEXO 04
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2020
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2020
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A Companhia Pontagrossense de Serviços,

com

sede

na

Avenida Visconde de Taunay,

794, na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.865.433/0001-59,
neste ato representada neste ato seu Diretor Presidente, SR. EDUARDO MARQUES, brasileiro, casado,
inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.829-71 e pelo Diretor Administrativo Financeiro, SR. SAMUEL
AIRON MOREIRA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.647.949-32, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica para REGISTRO DE PREÇOS nº __/2020,
publicada no Diário Oficial do Município de ...../...../2020, SEI 56002/2020, RESOLVE registrar os preços
da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Federal 10024/201,
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Lei Municipal 9042 de 08 de agosto de 2007 e Decreto
Municipal 1991 de 27 de fevereiro de 2008 e demais legislações vigentes, bem como em conformidade
com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO:

1.1.

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a AQUISIÇÃO EVENTUAL DE

FERRAMENTAS, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão
Eletrônico nº 011/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Fornecedor:
(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante, conta bancária: banco, agência, nº conta)
Lote

Item Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

Unit. R$

Total R$

O valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$
«Valor_Contratado».
3.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4.

VALIDADE DA ATA:

4.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua publicidade no

Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogada.
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5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.

A Administração revisará periodicamente os preços registrados, nesta ata, a fim de verificar a

vantajosidade, para os fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou quando
alterações conjunturais provocarem a redução ou elevação dos preços praticados no mercado e poderão ser
revistos, cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores;
5.2.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo

superveniente, a Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
5.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.5.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de

mercado observará a classificação original.
5.6.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.7.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
5.8.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.9.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.10.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.11.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.12.

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;
5.13.

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados

no mercado; ou
5.14.

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.15.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do órgão

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.16.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
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fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.17.

Por razão de interesse público;

5.18.

A pedido do fornecedor.

6.

RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1.

A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:

6.2.

Pelo Diretor Administrativo, em despacho fundamentado do Fiscal desta licitação

6.3.

Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata.

6.4.

Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não

aceitar sua justificativa.
6.5.

Se o fornecedor der causa à rescisão administrativa por inadimplemento de uma das cláusulas

decorrentes da presente Ata.
6.6.

Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente desta.

6.7.

Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

6.8.

Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Companhia.

6.9.

No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.

6.10.

Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir

às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para
cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a
Companhia a aplicação das penalidades previstas.
6.11.

A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente administrativo que
tiver dado origem ao registro de preços.
7.

PENALIDADES

7.1.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas

no Edital.
7.2.

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos
termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/2019.
8.

CONDIÇÕES GERAIS

8.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigações da administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2020 e seus anexos, bem como na ata da
sessão e propostas vencedoras, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente
de transcrições, e deverão ser executados fielmente pelas partes, obedecendo as determinações constantes
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na legislação vigente.
8.2.

As condições de habilitação e qualificação exigidas no edital licitatório deverão ser mantidas pela

empresa registrada durante toda a vigência da presente ata.
8.3.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
9.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº. 8.666/93 Decreto Federal 7892/2013,

Decreto federal 10024/2019, pela Lei Municipal nº. 9.042/2007 e pelo Decreto Municipal nº.1.991/2008 e,
subsidiariamente, pelos princípios gerais de direito;
9.2.

Os prazos previstos nesta ata serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal nº.8.666/93.

9.3.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de

Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu
vencimento.
9.4.

Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota

Fiscal da compra do produto, emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou por legítimo representante.
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.
Ponta Grossa, ___________________

_______________________________________________
CONTRATANTE – Companhia Pontagrossense de Serviços
Diretor Presidente

_________________________________________________
CONTRATANTE - Companhia Pontagrossense de Serviços
Diretor Administrativo e Financeiro
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_________________________________________________
CONTRATADA – (_____________________________)

ANEXO 05
DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAMOS sob as penalidades cabíveis e para fins de participação no procedimento
licitatório na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. ________, que esta empresa atende plenamente os
requisitos necessários à habilitação exigidos neste edital, para efeito do cumprimento ao estabelecido no
inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002.
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Ponta Grossa (PR) em ____ de ______ de _______ .

_______________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

ANEXO 06
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS,
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. ________, instaurado Companhia Pontagrossense de Serviços
- CPS, que:
a. assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
b. comprometemo-nos a fornecer os produtos contratados com alto grau de qualidade e perfeição
técnica;
c. comprometemo-nos a manter, durante a execução da relação jurídica ou nos termos da Nota de
Empenho, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
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qualificação exigidas na licitação, bem como entregar produtos de excelente qualidade, conforme
especificações contidas no Anexo I, deste Edital;
d. comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em
função de alterações da legislação correspondente, publicadas durante a vigência do Contrato;
e. temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PREGÃO ELETRÔNICO nº. ________,
realizado pela COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Ponta Grossa (PR) em ...... de ................. de 2020

(Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente).

ANEXO 07

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

........................................................ inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu representante
legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º ............................ CPF n.º
............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido
pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz( ).
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___________________________________________
Data

________________________________________
Representante Legal

ANEXO 08
DECLARAÇÃO

DE QUE NÃO POSSUI VEDAÇÕES LEGAIS

DECORRENTES DO

EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS E DE INEXISTÊNCIA DE GRAU DE PARENTESCO
IMPEDITIVO

Eu,

_________________________________________,

(estado

civil)

(nacionalidade)

_______________________,

________________________________________________, RG nº
CPF

______________________,

nº

(profissão)

______________________,

______________________,

(endereço)

________________________________________________, DECLARO para fins de cadastramento junto
a COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, que não estou incurso em vedações
legais decorrentes do exercício de cargo, emprego ou função pública junto à administração pública direta
ou indireta das esferas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal.
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DECLARO, não possuir relação de parentesco com agentes políticos, no exercício do mandato, e
servidores ou empregados públicos, investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento da
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS.
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do Código
Penal Brasileiro, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
DECLARO, por fim, que tenho ciência de toda a legislação aplicável.
Fica a CONTRATANTE autorizada a realizar diligências para verificar as declarações, documentos e
informações apresentadas, e a buscar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários para elucidar
informações contidas nos documentos apresentados, bem como autorizo quaisquer empresas, entidades
e/ou instituições mencionadas em qualquer documento, a fornecer toda e qualquer informação e/ou
declaração solicitada pela CONTRATANTE.
Ponta Grossa, _____ de __________________ de ________.

____________________________________________________
Assinatura do Declarante
ANEXO 09

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade

PREGÃO

PRESENCIAL

n.º

_______,

instaurado

pela

COMPANHIA

PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
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Declaramos, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2.º e
Artigo 97 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ponta Grossa (PR) em..............de.............................de 2020

__________________________________________________
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
ANEXO 10
HABILITAÇÃO
1.1. Os documentos relativos ao cadastramento e à habilitação, acompanhados da proposta escrita de
preços, dos licitantes, deverão ser encaminhados até a abertura da sessão pública, conforme previsto neste
edital, contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”,
“doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de aceitação
estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br.
1.2. Será aberto prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso de 30 (trinta) minutos, após
este prazo nenhuma manifestação de recursos sera aceita.
1.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos,
acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital,
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
1.4. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante
do item 1.1, deverão ser relacionados e apresentados através de e-mail em até duas horas após a realização
da etapa de lances, e também devem ser entregues na recepção da Companhia, localizada na Avenida
Visconde de Taunay, 794, Ronda, Ponta Grossa - Paraná – CEP 84051-000, das 08 h às 11 h: 30 min e das
13 h às 17 h: 30 min, em até 3 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de
invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.
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1.4.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais
para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa
oficial.
1.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos
documentos enviados eletronicamente.
1.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos
comprobatórios de habilitação e qualificação:
1.6.1 - Para Habilitação Jurídica:
1.6.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
1.6.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente contratado no órgão
competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;
1.6.1.3 - 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;
1.6.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.
1.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira:
1.6.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo Cartório de
Distribuição da sede da licitante.
1.6.3 - Para Regularidade Fiscal:
1.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
1.6.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital;
1.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS)
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

66

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Av. Visconde de Taunay, 794 – Ronda
Ponta Grossa – PR
CEP: 84051-000 Fone: (42) 3026-1600 / FAX: (42) 3026-1615
C.N.P.J. 07.870.661/0001-17
www.cpspg.com.br
(Criada pela Lei Municipal nº. 8.418 de 29 de dezembro de 2005)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal do domicílio/sede da licitante.
1.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:
1.6.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
1.6.5 - Para Qualificação Técnica:
1.6.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento dos itens a serem
licitados.
1.6.5.2 –Alvará de funcionamento: cópia perfeitamente legível e autenticada, vigente;
1.6.5.3 - Licença Sanitária Estadual ou Municipal Atualizada pertinente ao objeto licitado;
1.6.5.4 – Ficha Técnica, preenchida e anexada no sistema conforme modelo anexo e orientações contidas
no Termo de Referência, no caso de licitante vencedor.
1.7 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser
autenticada por servidor habilitado da Companhia, mediante conferência com os originais. As cópias
deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
1.7.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo prazo nos
documentos os mesmos serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias.
1.8 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.
1.9 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo
vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo os
que constam na Lei Complementar 147..
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ANEXO 11

Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital:
Órgão comprador:

Lote/Item

DESCRIÇÃO

QUANT

CARACTERÍSTICAS

VAL

VAL.

TÉCNICAS

UNIT.

TOTAL

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Preço para o lote único (em R$):
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e
que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006.
(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
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(ME/EPP).

Data:

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

ANEXO XII
EDITAL DE LICITAÇÃO N° /2020
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE
FATURAMENTO
Declaro (amos), (Nome da empresa), (CNPJ), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por
seu representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG,
CPF, endereço domiciliar), sob as penas de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a ora declarante está
classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor
Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), nos termos da LC
123/2006 e suas alterações, comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição
de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos
termos da lei.
Declaro (amos) 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, que vem devidamente
assinado e COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, DO SÓCIO PROPRIETÁRIO E
CONTADOR (exceto para Microempreendedor Individual).
Ainda, declaro (amos) estar 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.
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Faturamento

R$

Faturamento

Janeiro/2019

Janeiro/2020

Fevereiro/2019

Fevereiro/2020

Março/ 2019

Março/ 2020

Abril / 2019

Abril / 2020

Maio / 2019

Maio / 2020

Junho / 2019

Junho / 2020

Julho / 2019

Julho / 2020

Agosto / 2019

Agosto / 2020

Setembro / 2019

Setembro / 2020

Outubro / 2019

Outubro / 2020

Novembro / 2019

Novembro / 2020

Dezembro / 2019

Dezembro / 2020

Acumulado / 2019

Acumulado / 2020

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente.
_______________________________
Local e data
Sócio Proprietário:
__________________________________
CPF do declarante
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Contador da ME/EPP:
__________________________________
CRC do declarante
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